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العموم اإلنسانية، جامعة جازان ، المممكة قسم المغة العربية وآدابها ، كمية اآلداب و 

 العربية السعودية.
 asaadallah@jazanu.edu.sa الربيذ اإللكرتووي:

 امللخص :

 هذذذاا البحذذذث درس ورذذذفي هذذذاريخي، يهذذذهم بذذذببراز جانذذذب مذذذن جوانذذذب الخفذذذش     
الوسط العممية، ينم عن مراحل هرقٍّ مذرت بهذا عيميهذو، ويذاكر البحذث مسذاتل ه بذت 

ًًل عذذن الذذرأي قذذد حذذدث، خمفهذذو هراكميذة معرفيذذة حرذذمها الخفذذش، فذذوفرت لذذو أن عذدو 
معطيذذات لذذم هكذذن عنذذدن حذذين كذذان ييلذذي برأيذذو الول المعذذدول عنذذو، فذذدفعت إلذذ  
مخالفهو نفسو، ودحض عممو الول ، هاركا وراءن أو ق دليل عمذ  أنذو لذم يذبِن آراءن 

ينفذذا مذذن الهحميذذل إلذذ   والبحذذث يحذذاول أن عمذذ  هحيذذز إلذذ  فتذذة، أو شذذن ن أخذذرى. 
بيذان سذبب هذاا العذدول،   - بعد جمذ  اآلراء المهسذمة بالعذدول –اًلسهيراء، محاوًل 

المعذدول عنذو والذرأي المعذدول إليذو، وبيذان  والفهرة الهي يمكن أن يعذزى إليهذا الذرأي 
وقذذد هكذذون مذذن أربعذذة محذذاور، هسذذبيها  رذذحة نسذذبة الذذرأيين لنخفذذش مذذن عذذدمها.

ًلت الدراسة، واكر الدراسات السابية، وهمهيد فيو حديث عذن أهذم ميدمة، فيها هساؤ 
الخفذش الوسذط، وهيفوهذا خاهمذة فيهذا أهذم النهذات ،  الطوار العممية الهذي مذر بهذا 
الول  فيمذذا أجذذاز فيذذو الذذرأي   ومحذذاور البحذذث هذذي   و بذذت لممرذذادر والمراجذذ ، 
جم عنو رفض الرأي المعدول ال اني  في العدول الاي ن المعدول عنو والمعدول إليو.

الكممات المفهاحيذة   ال الث  في عدول نسب إليو خطأ في كهب الهراث النحوي. عنو.
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الراب   فيما يحهمل كونو عدوًل، أو كونو خطأ  الخالف النحوي. –العدول  –الخفش 
 في نسبة أحد الرأيين إليو.

الهعميالت ،   الخفش، العدول، الخالف النحوي االفتتاحية الكلمات  
 النحوية، الحجاج النحوية.
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Abstract:  
    This research is a historical descriptive lesson, 
concerned with highlighting the scientific aspect of the Al - 
Akhfash, indicating the stages of progress that his 
mentality went through, and the research mentions issues 
that prove that a change of opinion has occurred. The first, 
who was withdrawn from him, prompted him to disagree 
with himself, and refute his first causes, leaving behind the 
closest evidence that he did not say his opinions because 
of the love of a team, or the hatred of a team. 
The research tries to move from analysis to extrapolation, 
trying  -  after collecting opinions marked by Modification  
-  to explain the reason for this reversal, the period to 
which the changed opinion and the modified opinion can be 
attributed, and the validity of the ratio of the two opinions 
to Al - Akhfash or not. 
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This research consist of four axes, preceded by an 
introduction, in which the questions of the study, mention 
of previous studies, and a preface in it a conversation 
about the most important scientific phases that the  Al - 
Akhfash went through, and a conclusion about the most 
important results, and proven sources and references, and 
the research axes are  
 The first: With regard to which the opinion of the changed 
and the modified opinion was permitted. 
The second: In the withdrawal that resulted in the rejection 
of the modified opinion. 
The third: In Adoul, an error was attributed to him in the 
books of grammatical heritage. 
Fourth: In mentioning which may be a change of opinion, 
or a mistake in attributing one of the two opinions to it. 
Key words:  
   Al - Akhfash  -  Al - Adoul  -  Grammatical disagreement. 
Grammatical explanations, grammatical arguments. 
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 املقذمة
كان سعيد بن مسعدة؛ المعروف بالخفش الوسط، حمية الهياء بين مدرسهي 

فيد ههمما عم  يد البرريين،  م عاش بالكوفة َرَدًحا من الزمن بين  النحو الكبيرهين،
، حه   عمماتها، فجم  حج  الفرييين في مساتل الخالف، واطم  عم  شواهد كلٍّ
رار نسيجا فريدا من النحويين، ليس َسَمًما لمبررة وحدها وًل لمكوفة وحدها، وًل 

ل الكوفيون والخفش، أو  عجب أن يألف الباح ون في كهب الخالف عبارة  " قا
ووافيهم الخفش، وعبارة " هاا رأي البرريين ماعدا الخفش، أو  وخالفهم 

نهاج هجين، هخم ق من   - عم  الحرى - الخفش"، فالخفش نسي  وحدن، أو هو 
اجهماع ِعْمم المدرسهين الكبيرهين، اجهماعا مهمكًٍّنا بحكم طول الفهرة الهي عاشها 

 مدرسة منهما.بين عمماء كل 

ومنها المدارس النحوية لمدكهور شوقي  - وليد ًلحظت بعض الدراسات هاا
فاهبت فيما اهبت إل  أن الخفش هو من خالف أسهاان   - ليف رحمو اهلل

كما –سيبويو من همياء نفسو، وأنو حمل الكوفيين عم  هان المخالفة، فخالفوا 
م؛ فهو بالك أسهاا الكوفيين  م ملوا يهسعون، إل  أن هكونت مدرسهه - خالف

الحيييي؛ فالكساتي والفراء ههمماا لو، وهما هابعان في آراتو الهي حاول بها نيض 
 آراء سيبويو والخميل، هكاا رأى أرحاب هان الدراسات الخفَش والكوفيين.

وهمك نهيجة هوحي لمًنا أن مخالفة الخفش كانت مهعمدة، مدفوعة بحب 
مماء الكوفة لم يهعدوا حد الهبعية الفكرية لو، َفُهم يسيرون الرتاسة والظهور، وأن ع

َلُدْن َحْيُث أَْلَي  الخفش رأيو، ويهميفون بنات أفكارن مرددين، إا لم يكن لهم قبمو 
ٌو نحو مخالفة البرريين!  هوجُّ
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فهل كان الخفش يرطن  المخالفة دون مرجعية فكرية، أو حجة بالغة  
ن الكوفيون بأتمههم مجرد هابعين لرأيو العميد، هدحض ما يناقلها؟! وهل كا

يسيرون حيث سار، ويعممون بما يعمل؟! وهل لم يكن لمكوفيين وجود منهجي قبمو 
حيا؟! أم كان الخفش هو الاي هأ ر بالكوفيين؛ فخالف بعض ما درج عميو من 
الدرس البرري، وعدل عنو، وغير حججو، وعممو لما هبين لو من أدلة هدحض ما 

ن يبني عميو قباًل، أو هلعفو، أو هسهحلر من النهات  ما هو أشد منو حجة، كا
 وأقوم قياًل؟!

 الذراسات السابقة:
ن راردا لنهاج الخفش الفكري النحوي المهنا ر ليمحظ أن هناك ما يرد اليول  وا 
بهبعيهو العمياء، أو بحبو لظهور أو رتاسة ساقو إل  أن يخالف عن هوى منو وعن 

ن الباحث ليجد من الدراسات المحد ة والقوال  غير قناعة عممية، وًل حجة قوية، وا 
اليديمة ما يؤكد حدوث هأ ير وهأ ر عاقمين راسخين بين الخفش والكوفيين، ًل 

 هوجههما الهواء، وًل يحكمهما انهرار لبيعة أو مكان، أو انهماء لفريق.

الهأ ير والهأ ر بين وفي رساتل الدراسات العميا بعض ما جعل همو اسهيراء 
الجانبين، فررح بالك في عنوان دراسهو، م ل "أ ر الخفش في الكوفيين وهأ رن 
بهم، رسالة ماجسهير بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ومنها دراسات 
نهجت نحو الجم  والهحميل، محاولة جم  ما يعزى إل  الخفش من آراء هنا رت 

ية، بعد أن لنت اليام بك ير من كهبو، فمنها " ما بيي من بين  نايا المؤلفات النحو 
نروص كهاب الوسط لنخفش" جم  ودراسة، بحث منشور بحولية كمية المغة 

م، و" آراء الخفش الوسط النحوية ٕٛٔٓالعربية بجرجا، جامعة الزهر عام 
ية" والررفية عند شراح ألفية ابن مالك في اليرن ال امن، دراسة ورفية هحميم
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رسالة ماجسهير، بالجامعة اإلسالمية، بغزة، و" آراء الخفش النحوية والررفية من 
خالل كهابو معاني اليرآن، رسالة ماجسهير  بجامعة أم درمان اإلسالمية و " الدرس 

 النحوي عند الخفش في كهابو معاني اليرآن" دراسة في جامعة مؤهة.

سات فألفيهها قد أغفمت جانبا مهما وليد اطمعت عم  ما هيسر لي من هان الدرا
يؤكدن الهراث العممي المنسوب لنخفش، وهو جانب العدول عن الرأي الاي ينم عن 
مراحل هرقٍّ مرت بها عيمية الخفش، همخلت عنها إجازهو بعض ما لم يكن يجيزن، 
أو منعو ما لم يكن من قبل يمنعو، إنو عدول خمفهو هراكمية معرفية حرمها 

وفرت لو معطيات لم هكن عندن حين كان ييلي برأيو الول المعدول الخفش، ف
عنو، فدفعت إل  مخالفهو نفسو، ودحض عممو الول ، هاركا وراءن أو ق دليل عم  

 أنو لم يبِن آراءن عم  هحيز إل  فتة، أو شن ن أخرى. 
 –وهاا البحث درس ورفي هاريخي، ينفا من الهحميل إل  اًلسهيراء، محاوًل 

بيان سبب هاا العدول، والفهرة الهي يمكن أن  - جم  اآلراء المهسمة بالعدولبعد 
يعزى إليها الرأي المعدول عنو والرأي المعدول إليو، وبيان رحة نسبة الرأيين 

 لنخفش من عدمها.  

ن من أربعة محاور شكمهها المادة العممية المجموعة؛ إا أمكن نس   وقد هكو 
حور منها، هسبيها ميدمة فيها حديث عن إشكالية مهفيات المساتل هحت كل م

الدراسة، وهدفها، والدراسات السابية، وهمهيد فيو نباة عن الخفش، وأهم الطوار 
 العممية الهي مر بها، وهيفوها خاهمة فيها أهم النهات ،  م  بت لممرادر والمراج .

 ومحاور الدراسة هي  

الرأيين )المعدول عنو والمعدول المحور الول  في العدول الاي أجاز فيو 
 إليو(.
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 المحور ال اني  في العدول الاي نجم عنو رفض الرأي المعدول عنو.

 المحور ال الث  في عدول ُنِسَب إليو خطأ في كهب الهراث النحوي.

المحور الراب   فيما يحهمل كونو عدوًل، أو كونو خطأ في نسبة أحد الرأيين 
 إليو.

 يرد، وهو حسبي، وكف  بو وكياًل.هاا، واهلل من وراء ال
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 التمهيذ
أبو الحسن سعيد بن مسعدة، أوسط الخافشة ال ال ة المشهورين في النحو، 
نما نعن   وقد اكر ك ير من أهل الهراجم أخبارن، وليس يعنينا هنا نيل ما اكروا، وا 

ن برددن، باكر بعض المور الهي سينبني عميها أشياء في هاا الدرس الاي نح
وهو العدول عن الرأي النحوي عندن، واسهيراء المؤ رات الفكرية والعممية الهي كونت 

 شخريهو العممية.

أنو سكن البررة في حيبة من الزمان اشههرت  –أول ما ناكر هنا –ناكر 
فيها بحراك عممي لغوي كبير، وشهدت مدرسة كبيرة في النحو، هي الول  إاا ما 

 رس النحو، ومناهجو.َعد  العادون مدا

ليد اكر من هرجموا لو أنو لم يأخا عن الخميل بن أحمد شيتا، وهو أمر فيو 
نظر، يبعدن أنو عاش بالبررة، وطمب النحو، وكان العمماء يفدون إل  الخميل من 
الكوفة وغيرها، فكيف يكون في البررة، ويههم بالنحو،  م هو لم يَر الخميل، ولم يرن 

ن قد ًلزم سيبويو هان المالزمة الطويمة،  م هو لم يمهفت إل  الخميل؟ وكيف يكو
مردر عمم سيبويو، ومن عنو سيبويو نيل؟!  م إنهم ياكرون أنو راحب المهدارك، 
الك البحر الاي ينسبو أهل العروض إليو، وياهبون إل  أنو اسهدركو عم  الخميل، 

حاط  - عمم الخميل–وهو أمر يدل عم  همكنو من العروض  هو بما رنفو الخميل وا 
 فيو، وهاا أمر يرعب معو الهسميم بأنو لم يَر الخميل، ولم يأخا عنو.

بعيدا  –وياكر من هرجموا لو أنو كان معهزلي الماهب، وهاا اًلهجان يشي 
إل  أن فكرن هاا سينجم عنو إعمال لمعيل في مساتل المغة،  - عن الخمفية العيدية

ن، أو  وابت المغويين؛ إاا أدان عيمو إل  ما ًل يهوقف بو عند مسممات القدمي
 يخالفها، أو أورمهو مياييسو إل  ما يلادها.
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عم  ما ياكرن  - وقد أقام الخفش مدة ببغداد، وكانت مدة هرنيف وهأليف
وهي الفهرة الهي أعيبت موت سيبويو، فيد اكر ياقوت الحموي وغيرن   - المؤرخون

عر ف  - ي في المسألة الزنبورية المعروفةيعن - أن سيبويو لما ناظر الكساتي
الخفش خبرن،  م ودعو، ورحل إل  الهواز، ييول الخفش " وردت بغداد، فوافيت 

، فرميت خمفو الغداة، فمما انفهل من رالهو، وقعد في محرابو، (ٔ)مسجد الكساتي
 وبين يديو الفراء والحمر وابن سعدان، سممت، وسألهو عن ماتة مسألة، فأجاب

 .(ٕ)بجوابات، خطأهو في جميعها"

وفي هاا دليل والح عم  جرأهو عم  المخالفة، وقدرهو عم  المحاجة 
العممية، فاإلقدام عم  الِحجاج م  رجل م ل الكساتي ليس هيًٍّنا، وقد ُعِرف أن 
الكساتي حاج  يونس بن حبيب حين كان رأس حمية البررة فسم م لو يونس، وحاج 

 لمكساتي، وُقِلي بغمبهو. سيبويو بعدن فُحكم

والخفش هو الناقل الرتيس لكهاب سيبويو، وطرييو المورمة لو إل  
البرريين والكوفيين من بعدن، فيد روي أنو قرأن عم  الكساتي سرًّا، وأنو كان ييول  

                                           

ولاا فبعض اليدام  حين يذاكر  –كما هو مولح في النص  –مسجد الكساتي كان ببغداد   -  (ٔ)
الكوفيين، يسميهم البغداديين، قال ابن قهيبة  " و" َر َذْأت فالنذًا " إاا قمذت فيذو مر يذًة، هذاا قذول 

مطهذم" ينظذر  أدب البرريين؛ الخفش وغيرن، وأما الفراء وغيرن من البغداديين فيجعمونذو مذن غ
 - المحيق  محمذد الذدالي - هذٕٙٚابن قهيبة الدينوري )المهوف    - الكاهب )أو( أدب الكّهاب

 ٖ٘ٙمؤسسة الرسالة  
دار  - المحيذق  إحسذان عبذاس - هذذ( ٕٙٙيذاقوت الحمذوي )المهذوف    - معجم الدبذاء   -  (ٕ)

 ٖٗٚٔ/ ٖم   ٖٜٜٔ - هذ  ٗٔٗٔالطبعة  الول ،  - بيروت - الغرب اإلسالمي 
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ٔٗٗٗ 

ما ول  سيبويو في كهابو شيتا إًل وعرلو عمي، وكان يرى أنو أعمم بو مني، وأنا 
 .(ٔ)اليوم أعمم بو منو

ن الخفش بهاا يكون قد مر بمراحل عممية في درسو النحوي، هدرج فيها،   وا 
وقد كان يعي هاا، ويررح بو، فيد كان في مرحمة من مراحمو مسهيبال لما عند 

 م إنو حين ورل   - عم  حد هعبيرن - سيبويو فيط، حين كان سيبويو أعمم منو 
الفو، وًل عجب أن يخالفو، ويرد آراءن إل  المرحمة ال انية، فكان أعمم من سيبويو خ

الهي نيمها عنو، بعدما هوفر لديو من الدلة والشواهد ما لم يكن لديو حين كان 
سيبويو حيًّا، وهاا أمر يؤكد أن معظم آراء الخفش الهي خالف فيها سيبويو جاءت 
ب في المرحمة ال انية، الهي كانت بعد موت سيبويو، ولاا فال عجب أن نجد الكها

 خاليا من خالفهما.
وقد اشههر عنو أنو كان حااقا في الجدل، حه  قال عنو المبرد  إنو "أعمم 

 (ٕ)الناس بالكالم، وأحاقهم بالجدل"

أد ب الخفش أبناء الكساتي، وًلزم الكوفيين، وشهدوا لو بفلل عمم، وطمب 
 " فجعمو منو الكساتي أن يؤلف كهابا في معاني اليرآن، فألفو، وقال عن الكساتي

، (ٖ)إماما لو، وعمل عميو كهابا في المعاني، وعمل الفراء كهابو في المعاني عميهما"

                                           

 ٖٗٚٔ/ ٖينظر معجم الدباء    -  (ٔ)
 - هذذذذ( ٜٔٔالسذذذيوطي )المهذذذوف    - ينظذذذر بغيذذذة الوعذذذاة  فذذذي طبيذذذات المغذذذويين والنحذذذاة  -  (ٕ)

، وسذمم ٜٓ٘/ ٔلبنذان / رذيدا   - المكهبذة العرذرية   - المحيق  محمد أبذو الفلذل إبذراهيم
المحيذق  محمذود عبذد  - هذذ(  ٚٙٓٔف  حاجي خميفة )المهذو   - الورول إل  طبيات الفحول

 ٖٖٔ/ ٕم  ٕٓٔٓ - هركيا –مكهبة إرسيكا، إسهانبول  - اليادر الرناؤوط
 ٖ٘ٚٔ/ ٖمعجم الدباء    -  (ٖ)



 

  

 

 
 "طِ سَ وْ الَ  شِ فَ خْ الَ  دَ نْ عِ  ويٍّ حْ الن   يِ أْ ن الر  عَ  ولُ دُ العُ "

 

ٔٗٗ٘ 

فكهاب معاني اليرآن لنخفش يسبق َسِمي و الاي ألفو الكساتي، وهما يسبيان كهاب 
 الفراء.

ومما  ،(ٔ)وليد اكر بعض أهل الخبار أن مرنفاهو بمغت بلعة عشر مرنفا
ربعة، وكهاب اًلشهياق، وكهاب الروات، وكهاب الوسط في اكر منها " كهاب ال 

النحو. وكهاب هفسير معاني اليرآن، وكهاب رفات الغنم وألوانها وعالجها وأسبابها، 
وكهاب العروض، وكهاب اليوافي، وكهاب المساتل الكبير، وكهاب المساتل الرغير، 

ب وقف الهمام، وول  وكهاب معاني الشعر، وكهاب المياييس، وكهاب المموك، وكها
 .(ٕ)الخفش كهبا في النحو، ومات قبل إهمامها "

من معايشهو لسيبويو –وًل شك أن المراحل العممية والفكرية الهي مر بها 
 - والبرريين،  م اطالعو عم  المعهزلة وآراتهم،  م معايشهو لمكساتي والكوفيين

و هو نفسو، جعمو يغير رأيو كان لها أ ر بالغ في هغيُّر بعض اليناعات العممية لدي
هجان بعض المساتل العممية، ويفند أدلهو الول ، إا هوفر لو من المعطيات العممية 
ما لم يكن لديو حين كان ييلي برأيو الول، وسوف يهبين الك من خالل محاور 

 البحث الربعة.

 

 

 
                                           

 هذذ( ٜٛٓٔابن العماد الحنبمي، أبو الفالح )المهوف    - شارات الاهب في أخبار من اهب  -  (ٔ)
دار ابذن ك يذر، دمشذق  -   عبد اليادر الرنذاؤوطخرج أحادي و  -  حييو  محمود الرناؤوط -
  ٖٚ/ ٖم  ٜٙٛٔ - هذ  ٙٓٗٔالطبعة الول ،  - بيروت –

  ٖٙٚٔ/ ٖمعجم الدباء    -  (ٕ)
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ٔٗٗٙ 

 ول إليو(المحور الول  في العدول الاي أجاز فيو الرأيين )المعدول عنو والمعد

 المسألة الول   )ما( الهعجبية عند الخفش بين الهنكير والهعريف 

)ما( في ريغة الهعجب اليياسية )ما أفعل( أمر مسهدٍع لمنظر؛ الك أن )ما( قد 
من نفي  - أهت في مول  ليس من موال  الحروف، إا ًل هفيد ما يفيدن الحرف 

ل( من الهركيبات النحوية الهي ًل كما أن الهركيب )ما أفع  - لما بعدن، أو شبهو
نما هحهاج بعض اسهيراء لميراتن المحيطة، من  ُهْسِمم دًللهها من الوهمة الول ، وا 
حال، وميال، وميام، وانهبان إل  العالمة اإلعرابية؛ لييف المخاطب أو السام  عم  

 أن قرد المهكمم من هان الريغة الهعجب.

ن عم  فمسفة في الهروير النحوي وًل عجب من أن نرى النحاة يعهمدو 
والهركيبي لهان الريغة؛ ُهْشِعر بما فيها من قرد الهعجب؛ همك الفمسفة الهي دعههم 
إل  محاولة هبسيط وجهة نظرهم بأم مة مفهعمة مهكمفة )لم يهكمم بها عربي(؛ جعموها 

لهركيبين، مساوية لمهركيب الهعجبي، مم مين هم ياًل ُيْشَف  ببقرارهم باًلخهالف بين ا
قال سيبويو " زعم الخميل أنو بمنزلة قولك  شيٌء أحسَن عبَد اهلِل، وَدَخَمو معن  

 (ٔ)الهعجُّب، وهاا  م يٌل، ولم ُيَهكم م بو"

ورغم إقرار الخميل وسيبويو بعدن أن )ما أفعل( مكونة من اسم هو )ما( وفعل 
مهولدة بالُعْرف  وهو )أفعل(، فهم يعرفون لهاا الهركيب خرورية هجعل دًللهو

المغوي، فميس حالو كحال كل اسم م  فعل، ولاا "ًل يجوز أن ُهَيدٍَّم )عبَد اهلل(، 

                                           

هحييق  عبد السذالم  - هذ(  ٓٛٔكهاب سيبويو؛ أبي بشر عمرو بن ع مان بن قنبر )ت    -  (ٔ)
/ ٔم   ٜٛٛٔهذذذ    ٛٓٗٔال ال ذذة  الطبعذذة - اليذذاهرة  - مكهبذذة الخذذانجي  - محمذذد هذذارون

ٕٚ  
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ٔٗٗٚ 

َر )ما(، وًل هزيَل شيًتا عن مولعو، وًل هيول فيو ما ُيْحِسُن، وًل شيتا مما  وهؤخٍّ
 (ٔ)يكون في الفعال سوى هاا"

ال سيبويو  "وبناؤن أبدا من وقد ألزموا الفعال الهعجبية نمًطا واحًدا في البناء، ق
َفَعَل، َوَفِعَل، وَفُعَل، وَأْفَعَل؛ هاا لنهم لم يريدوا أن يَهرر ف، فجعموا لو م اًًل واحدا 

 (ٕ)َيجري عميو"

والنحويون في هرورهم لهاا الهركيب من الناحية النحوية قد نروا عم  أن 
اا اًلسم يشي )ما( اسم، وقد جاء لفظهم في شرح المعاني المسهفادة من ه

باخهالف سيهب  اًلهفاق حول اًلسمية؛ يكون مولوعو الحكم بهنكير هاا اًلسم أو 
 هعريفو.

وليد قدروا معناها بيولهم  )شيء(، فجعموا الهيدير نكرة؛ لما أرادوا هحييق  
معن  الهعظيم، الاي اسهحق الهعجب منو، هاا ما يهلح من كهاب سيبويو، ومما 

 ل في الكهاب.نيمو سيبويو عن الخمي

وليد وجد النحاة أن حكمهم باسمية )ما( في هاا الهعبير حكم او طبيعة  
خارة؛ إا إن )ما( اًلسمية في الهراكيب العربية لها طبيعة هخهمف عن طبيعهها 
هنا، فهي إما شرطية، أو اسهفهامية، أو )مورولة( أو بمفظ بعلهم )ناقرة( 

 –وهي جزء دًللهها، لكن المر هنا مخهمفمفهيرة إل  الرمة، الهي هي من همامها، 
إا هي عندهما اسم،  م هي ليست شرطية وًل  - عم  هيدير سيبويو والخميل

 اسهفهامية وًل مورولة!

                                           

 ٕٚ/ ٔنفسو    -  (ٔ)
 ٖٚ/  ٔنفسو    -  (ٕ)
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ٔٗٗٛ 

قد حاول  - م ال–ولم يكن البرريون ليغفموا الك، أو يهممون؛ فسيبويو  
اسما غير  - في غير اًلسهفهام والشرط - البحث عن النظاتر الهي هكون فيها )ما(

َلَها ُكم ها عم  معن  المعرفة؛  مورول بجممة رمة، وهو حين اكر هان النظاتر أو 
فحدث شيء من المخالفة اللمنية غير الميرودة بين كالمو وبين ما نيمو عن 

 الخميل من أن معناها )شيء( عم  الهنكير بغير ورف.

 "  - ر المورولةمحاوًل إيجاد نظاتر لذذِ)َما( اًلسمية غي –قال سيبويو  
ونظير جعِمهم )ما( وحدها اسًما قوُل العرب  إنٍّي ِمّما أْن أرنَ ؛ أي  من المر أن 

 .(ٔ)أرنَ ، فجعل )ما( وحدَها اسًما، وم ُل الك  َغَسْمُهو َغْساًل ِنِعم ا، أي  ِنْعَم الغسُل"

 )المرفسيبويو حين اكر نظاتر ِلَما اًلسمية غير المورولة فس َرها بمعارف  
 الغسل(، وكأنو نسي أنو حمل )ما( في الهعجب عم  معن  النكرة )شيء(.  -

وأرجح أن يكون هاا النه  الاي سطرن راحب الكهاب قد كان الداف  لنخفش 
إل  إعادة النظر في هان المسألة، وهمك الهيديرات، همك اإلعادة الهي جعمهو ييول  

سيبويو والخميل؛ فبعدها )أفعل( وهو  إن )ما( في الهعجب مورولة، فيعدل عن رأي
عند الجمهور )ِفْعٌل( لو فاعل ومفعول، فهان عندن جممة الرمة، وًل إشكال من 

 الرابط، ما دام الفاعل لميرا مسههرا عاتدا عم  )ما(.

اإلشكال الاي يمكن أن يياَبل بو الخفش هو أنو قدر)ما( مبهدأ، وسوف  
فجعل الخبر  - لجممة بعد )ما( رمة لمورولبعدما جعل ا –يكون عميو اكر الخبر

 محاوفا ليخرج من هاا اإلشكال، وحاُف الخبر معروف في المغة، وليس بمسهغرب.

                                           

  ٖٚ/ ٔكهاب سيبويو    -  (ٔ)
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ٜٔٗٗ 

وليد اكر السيرافي في شرحو عم  الكهاب ما يؤكد أن ِحجاًجا قد دار بين  
سيبويو والخفش في هان المسألة، وشرح السيرافي كالم سيبويو الماكور في هان 

ة عم  أن فيو ردًّا مباشرا عم  ما اهب إليو الخفش، قال " وأنكر سيبويو المسأل
واكر أن "ما" غير مورولة، فيال الخفش  إنما هكون  - أي كونها مورولة - هاا

اا كانت في الخبر فهي بمعن  " (ٔ)" ما " غير مورولة في اًلسهفهام والمجازاة ...وا 
ي من أجمها كانت " ما " في اًلسهفهام الاي " مورولة...فيال سيبويو  العمة اله

والمجازاة غير مورولة، هي بعينها موجودة في الهعجب؛ والك أن المسهفهم إنما 
يسهفهم عما ًل يعرف، فمو ورل " ما " لولح، واسهغن  عن اًلسهفهام، والمجازي 
إنما يريد أن يعّم، ولو ورل لحرل عم  شيء بعينو، فاسهغن  عن الرمة، 

بهم فال يرح أن يرل "ما" فيخرج عن اإلبهام؛ لن الرمة إيلاح والمهعجب م
 (ٕ)وهبيين"

رغم  –وليد هأ ر بعض الكوفيين بالخفش، فاهبوا إل  اليول بأنها مورولة  
فيد روى بعض النحاة هاا الرأي منسوبا  - ما قد عمموا من كالم سيبويو وكهابو

الكوفيين، وحكان ابن بابشاا  لمكوفيين؛ قال أبو حيان " وحك  البهاري أنو ماهب
 ، ييرد اليول بأنها مورولة.(ٖ)عن طاتفة منهم"

                                           

 المجازاة يعني بها الشرط.  -  (ٔ)
المحيذق  أحمذد حسذن  - هذذ(  ٖٛٙأبذو سذعيد السذيرافي )المهذوف    - شرح كهاب سيبويو  -  (ٕ)

 ٕٛٓٓالطبعذة الولذ ،  - لبنذان  –بيذروت  - ةدار الكهذب العمميذ  - مهدلي، عمي سيد عمذي
 ٖٙ٘/ٔم  

هحييذق  - هذذ(  ٘ٗٚأبذو حيذان الندلسذي )المهذوف    - ارهشاف اللرب من لسذان العذرب  -  (ٖ)
الطبعذة  - مكهبذة الخذانجي باليذاهرة - مراجعة د. رملان عبد الهواب - د  رجب ع مان محمد

 ٕ٘ٙٓ/  ٗم  ٜٜٛٔ - هذ  ٛٔٗٔالول ، 
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ٔٗ٘ٓ 

والاي يبدو لي أن الخفش قد وقف أمام هان المسألة، فمم يين  برأي من  
فكل منهما لو ما ُيْعَهَرض بو عميو؛ أما قول الخميل   - رغم عدولو الول - الرأيين

يعهرض عميو بأن )ما( عندهما نكرة غير وسيبويو الاي وافيو الخفش في البداية ف
م  هاا هي  مبهدأ، وأما قولو هو الاي اهب فيو إل  أنها  –موروفة، وهي 

مورولة فيعهرض عميو من جهة المعن  والرناعة كميهما؛ فمن جهة المعن  ييال  
إن الهنكير أك ر مالءمة لإلبهام الميرود في الهعجب، بينما الهحديد والهعريف 

   - وهو ما ُيْفَهم من كالم سيبويو - من المورولة غير مالتم لهاا اإلبهامالمسهفاد 
وأما من جهة الرناعة فييال  إنو أْحَوَج المعربين إل  هيدير خبر محاوف، بينما 
كان اليول بأنها نكرة مبهدأ ًل يحوج إل  هيدير محاوف، فالجممة بعدها في محل رف  

 الخبر.
أران محاولة لمجم  بين الرأيين، إا اهب إل   وهاا جعمو يخرج برأي  الث، 

أنها نكرة موروفة، ليالتم بيولو  )نكرة( الك اإلبهام المراد من الهعجب، وبيولو  
ن كان هاا الرأي أيلا قد أحوجو إل  هيدير الخبر  )موروفة( هسويغ اًلبهداء بها، وا 

 الهيدير.محاوفا؛ لن الجممة الفعمية الواقعة بعدها رارت رفة لها بهاا 

الخفش إًاا ًل يفهأ ُيْعِمُل الفكر النحوي، محاوًل الورول إل  درجة هزيد في  
الدقة عما قبمها، وهعال  جوانب اليرور فيما سبق من قرارات نحوية، وهرورات في 
الهيعيد، ولم يكن النيد عندن بغرض اًلنهرار لمرأي، بيدر ما كان الهدف منو 

 حكاما.الورول إل  درجة أك ر دقة وا  

وعندما يكون لكل هرور من الهرورات ما يشكل عميو فالخفش ًل يرد  
بالرأي غيرن، ما داما قد هساويا في وجود اعهرالات هيدح، وهو المر الاي ظهر 
هنا، إا لم يحممو قولو  مورولة عم  إنكار قول من قال بأنها نكرة، ولم يحممو 
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ٔٗ٘ٔ 

... فهاا جاتز، والك جاتز أيلا،  اليول بأنها موروفة عم  إنكار قولو  مورولة
ن كان أبو  وهو ما فهمو منو غيرن من النحاة، ونيمون عنو، قال ابن الخشاب " وا 
الحسن م  إجازهو هاا اليول ًل يمن  قول سيبويو بل يجيزن، فيوافيو وينفرد عنو 

 (ٕ)، وهاا ظاهر كالم ابن هشام أيلا.(ٔ)ببجازة ال اني"

ومنها  - ان المسألة أن بعض المساتل النحويةونالحظ مما هيدم اكرن في ه
قد كانت مول  نياش ومحاجة بين الخفش وسيبويو في حياة  - هان المسألة

سيبويو، وأن الخفش لم يكن ليسمم لرأي دون حجة والحة هينعو، فعدم اقهناعو 
بحجة سيبويو في هان المسألة قد كان دافعا لو إل  الهفكير في البديل الميبول،  م 
إنو حينما أه  بهاا البديل )وهو اليول بأن ما الهعجبية معرفة مورولة( أعمل فكرن 
فيو، ففن د حججو بنفسو، وعدل إل  اليول بأنها نكرة موروفة،  م إنو لما وجد لكل 
وجو من الوجو ما ييدح فيو لم َيْبِن رأيو المعدول إليو عم  رفض المعدول عنو، 

نما أجاز المعدول عنو والم  عدول إليو كميهما. وا 

 

 

 
                                           

 هحييذق  عمذي حيذدر - هذ(  ٚٙ٘ -  ٕٜٗابن الخشاب )  - المرهجل )في شرح الجمل(   -  (ٔ)
 ٚٗٔم   ٕٜٚٔ - هذ  ٕٜٖٔدمشق،  -

المحيذق   - هذذ( ٔٙٚابن هشام )المهذوف    - ينظر م ال مغني المبيب عن كهب العاريب  -  (ٕ)
  ٜ٘ٛٔلسادسة، الطبعة ا - دمشق  –دار الفكر   - د. مازن المبارك / محمد عمي حمد اهلل

ٖٜٕ 



 

  

 

 
 "طِ سَ وْ الَ  شِ فَ خْ الَ  دَ نْ عِ  ويٍّ حْ الن   يِ أْ ن الر  عَ  ولُ دُ العُ "

 

ٕٔٗ٘ 

   المسألة ال انية  حكم الفعل المر عند الخفش بين البناء والجزم 

جاء في بعض المرادر النحوية أن الخفش الوسط ياهب إل  أن الفعل 
، واهب ابن مالك (ٕ)واكرن غيرن(ٔ)المر مجزوم بمعن  المر، اكر الك ابن مالك 

بويو في الحكم عم  الفعل المر بالبناء، ًل إل  أن الخفش يغمب عميو موافية سي
الجزم، وربما يهوهم من ييرأ في معاني اليرآن لنخفش غير ما قررن ابن مالك، 
فالخفش ينص فيو عم  أن المر مجزوم، فمن الك ما اكرن عند حدي و عن قولو 

لواو في مول  ، إا ييول " وكّل شيء من بنات الياء وا(ٖ)هعال   "َفِبُهَداُهُم اْقَهِدْن"
 .(ٗ)الجزم، فالوقف عميو بالهاء، ليمفظ بو كما كان"

فيولو عن المر )اقهِد(  إنو في مول  الجزم يرجح أن اليول بالجزم في  
  - ما لم ههلح عمة هعبيرن بهاا المفظ -ماهبو الفعل المر هو 

                                           

المحيذذق  د. عبذذد الذذرحمن  - هذذذ( ٕٚٙابذذن مالذذك )المهذذوف    - ينظذذر شذذرح هسذذهيل الفواتذذد  - (ٔ)
 -هذذذ  ٓٔٗٔالطبعذذة الولذذ  )  - هجذذر لمطباعذذة والنشذذر  - السذذيد، د. محمذذد بذذدوي المخهذذون

  ٕ/ ٗم( ٜٜٓٔ
هحييق   - هذ(  ٛٚٚوف     ناظر الجيش )المه - ينظر همهيد اليواعد بشرح هسهيل الفواتد  -(ٕ)

 - الطبعذذة الولذذ  - اليذذاهرة - السذذالم لمطباعذذة والنشذذر دار - د. عمذذي محمذذد فذذاخر وآخذذرين
  ٖٓٔٗ/ ٜهذ.  ٕٛٗٔ

 ٜٓالنعام   سورة - (ٖ)
هحييذذق  د. هذذدى  - هذذذ( ٕ٘ٔأبذذو الحسذذن الخفذذش الوسذذط )المهذذوف    - معذذاني اليذذرآن  -  (ٗ)

/  ٔم.   ٜٜٓٔ - هذذ  ٔٔٗٔالطبعذة الولذ ،  - ليذاهرةا - مكهبة الخذانجي - محمود قراعة
ٖٚ  
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ومذذاهب سذذيبويو البنذذاء، وهذذو والذذح فذذي كهابذذو؛ إا ييذذول  " الوقذذُف قذذولهم   
، (ٔ)رب في المر، لم يحرٍّكوهذا؛ لنهذا ًل يورذف بهذا، وًل هيذ  موقذ  الملذارِعة "ال

قال السيرافي شارحا " يعني أن فعل المر يكون موقوفا غير مجذزوم... وقولذو  " لذم 
يحركوها؛ لنها ًل يورف بها، وًل هيذ  موقذ  الملذارعة " يعنذي لذم يجعموهذا بمنزلذة 

 (ٕ)الفعل الاي بني آخرن عم  حركة"

اا سممنا بذأن الخفذش هذو الذاي نيذل كهذاب سذيبويو فبننذا نسذمم لذمنا بأنذو  وا 
عرف رأيو هاا،  م إنو لم هشههر عنو مناقشذة لسذيبويو فذي عمذة بنذاء الفعذل المذر، 

 ورفض َعدٍّن مجزوما.

واليول بأن المر مجزوم قول الكوفيين، وعميو إجماعهم، قال الزجاجي  " قال 
م أيلذذا ببلذذمار الذذالم؛ لن أرذذل المذذر أن يكذذون بذذالالم، الكوفيذذون كمهذذم هذذو مجذذزو 

، ويؤكذد أن هذاا الذرأي عميذو (ٖ)ولكن ك ر في الكالم، فحافت الالم منو، وألذمرت..."
 ، (ٗ)إجماع الكوفيين هواهر نيل هاا عنهم عند المهيدمين والمهأخرين من النحاة

                                           

  ٚٔ/ ٔكهاب سيبويو    -  (ٔ)
  ٙٛ، ٘ٛ/ ٔشرح كهاب سيبويو لمسيرافي    -  (ٕ)
المحيذق  -هذذ(  ٖٖٚعبد الرحمن بن إسحاق؛ الزجاجي، أبو الياسم )المهذوف     -  الالمات – (ٖ)

 ٜٗم  ٜ٘ٛٔهذ ٘ٓٗٔل انية، الطبعة ا -دمشق  –دار الفكر  -د. مازن المبارك 
هذذ(  ٖٛ٘الزمخشري )المهوف    -ممن حك  الك عن الكوفيين الزمخشري؛ ينظر  المفرل   -  (ٗ)

، ٜٖٖ  ٖٜٜٔ -الطبعذة الولذ   -بيذروت  –مكهبذة الهذالل  -المحيق  د. عمي بو ممحم  -
لندلسذذذي الُب ذذذاي، شذذذهاب الذذذدين ا -وحكذذذان عذذذنهم البذذذاي؛ ينظذذذر  الحذذذدود فذذذي عمذذذم النحذذذو 

الجامعذذة اإلسذذالمية بالمدينذذة  -المحيذذق  نجذذاة حسذذن عبذذد اهلل نذذولي  -هذذذ(  ٓٙٛ)المهذذوف   
 ٕٖٗم ٕٔٓٓهذ/ٕٔٗٔ -  ٖٖالسنة  -  ٕٔٔالعدد  -المنورة 
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 (ٔ)ونص من جمعوا مساتل الخالف عميو.

اا ما ُأِخَا في ا  ًلعهبار أن معاني اليرآن لنخفش قد كان بطمب من وا 
وقد  - الكساتي نفسو، وأن هأليفو كان في الفهرة الهي قلاها الخفش بين الكوفيين

هبي ن أن ما بدا في معاني اليرآن من اكر  - هيدم اكر هاا بما يغني عن الهكرار
سألة هو الحديث لجزم المر كان مجاراة لمكوفيين؛ إا لم يكن الحديث عن هان الم

نما كان ما يعني الخفش هو هفسير اآلية اليرآنية، وهأويل مجيء الهاء  الرتيس، وا 
بعد فعل المر )اقهدن(، ففسر ميردن بما يحسنو اليوم المخاطبون )الكوفيون(، 

 وانطمق من ُعْرِفهم الاي  بت لديهم.

ر فيو قد اك - غير هاا–ولم أجد مولعا آخر في معاني اليرآن لنخفش  
أن المر مجزوم أو مبني، فالحديث النحوي لم يكن المولوع الرتيس لمعاني 

 اليرآن.

ولم أجد فيما بين يدي من مرادر واحدا من المهيدمين أو المهأخرين يروي  
أن الخفش قد رفض ماهب البرريين في بناء الفعل المر، أو رد عميهم حججهم، 

ف لم يجعموا الخفش طرفا في هاا ومن اكروا هان المسألة في مساتل الخال
 الخالف.

في هان المسألة ًل يرد عمل سيبويو، وًل يرفض رأيو،  - إًاا –الخفش  
نما لم ا كان بين قوم قد اسهير عرفهم عم  الجزم،  م لم يكن الحديث منررفا في  وا 
الرل إل  هان المسألة النحوية، وكان اكرها عارلا، عب ر بما اسهير في عرف 

                                           

 - هذذذ( ٚٚ٘أبذذو البركذات، كمذذال الذذدين النبذاري )المهذذوف    - ينظذر اإلنرذذاف فذذي مسذاتل الخذذالف  -  (ٔ)
 ٕٚٗ/ ٕم.  ٖٕٓٓ - هذٕٗٗٔة الول  الطبع - المكهبة العررية 
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ليوم من الكوفيين، ليورل مرادن، وهاا ًل يعني أنو عدل عما كان عميو البرريون ا
 في هان المسألة.

 المسألة ال ال ة  إعراب السماء السهة 

خالف البرريين  - وهبعو ك ير من النحاة - اكر النباري في اإلنراف  
بة من والكوفيين في إعراب السماء السهة، فالكوفيون ياهبون إل  أنها معر 

مكانين، والبرريون يرون أنها معربة من مكان واحد، ويجعمون اللف في النرب 
 .(ٔ)والواو في الرف  والياء في الجر حروف اإلعراب

 م ياكر من ياكر هاا الخالف أن أبا الحسن الخفش قد اهب إل  ما اهب  
للف إليو البرريون في قول من قوليو،  م خالفهم في قول آخر؛ رأى فيو أن ا

نما دًلتل إعراب، م  اهفاقو معهم في أنها  والواو والياء ليست حروف إعراب، وا 
 .(ٕ)هعرب من مكان واحد ًل مكانين

يسهحلرون رورة هان السماء في حالهي  - فيما اهبوا إليو–والكوفيون  
اإلفراد واإللافة، فينطميون من أن هان السماء عند إفرادها هعرب بالحركات؛ فييال  

 ا أٌب، ومررت بأٍب، ورأيت أًبا،  م يجعمون حالها عند اإللافة كحالها عند اإلفرادها
فيجعمون اللمة والفهحة والكسرة باقية عم  ما   - إا اإللافة طارتة عم  اإلفراد -

كانت عميو وقت اإلفراد،  م إن الحروف الهي هأهي بعدها ) الواو واللف والياء( 
اب آخر، ويسهدلون عم  الك بهغيرها في حال الرف  هجري مجرى الحركات، فهي إعر 

                                           

، والهبيذذين عذذن مذذااهب النحذذويين البرذذريين ٚٔ/ ٔينظذذر اإلنرذذاف فذذي مسذذاتل الخذذالف    -  (ٔ)
  - المحيذق  د. عبذد الذرحمن الع يمذين  - هذذ(ٙٔٙأبو البياء العكبري )المهذوف    - والكوفيين

 ٖٜٔ م ٜٙٛٔ  - هذ ٙٓٗٔ  - الطبعة الول   - دار الغرب اإلسالمي 
 ٚٔ/  ٔينظر اإلنراف    -  (ٕ)
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والنرب والجر، وبناء عميو هكون اللمة والواو عالمة لمرف ، وم مهما الفهحة 
 .(ٔ)واللف في النرب، والكسرة والياء في الجر

وعمل بعلهم وجود اإلعراب من مكانين في السماء السهة دون غيرها من السماء 
 .(ٕ)، فكان اإلعراب من مكانين، هك يرا لهابيمة حروف السماء السهة

والخفش في رأيو ال اني يرفض أن ييال عن هان الحروف إنها حروف إعراب، وقد 
قال م ل هاا اليول في ألف اله نية وياتها، وواو جم  الماكر السالم وياتو، وعمل 
م  الك بيولو " ولو أنها حروف إعراب كالدال من "زيد" لما كان فيها دًللة ع

اإلعراب، كما لو قمت "قام زيد" من غير حركة، وهي هدل عم  اإلعراب؛ لنك إاا 
قمت "رجالن" عمم أنو رف ؛ فدّل عم  أنها ليست ببعراب وًل حروف إعراب، ولكنها 

 .(ٖ)هدّل عم  اإلعراب"
فهو يرى أنها لو كانت حرف إعراب لكان ُيْرَهَيب الدًللة عم  معن  الفاعمية 

اإللافة من غيرها، كالحركات، فمما كانت الدًللة عم  معاني اإلعراب والمفعولية و 
 مهحيية منها بااهها دل عم  أنها دًلتل إعراب، ًل حروف إعراب.

وأرى أن الخفش هابٌ  لسيبويو في هان المسألة، أما في اليسم الول من  
من مكان المسألة فاًلهفاق والح؛ فهما مهفيان عم  أن إعراب هان السماء يكون 

واحد، ًل من مكانين، وأما في اليسم ال اني، وهو النص عم  أنها حروف إعراب أو 
دًلتل إعراب، فمست أرى سيبويو ينكر أنها هكون دليال عم  معاني اإلعراب من 

                                           

  ٛٔ/  ٔينظر المرج  السابق    -  (ٔ)
  ٜٔ/  ٔينظر اإلنراف في مساتل الخالف    -  (ٕ)
 ٖٓ/ ٔاإلنراف في مساتل الخالف    -  (ٖ)
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في أن الخفش يفرق بين هان   - فيط –، والخالف (ٔ)فاعمية أو مفعولية أو إلافة
ميها اإلعراب بالحركات )كالدال من زيد(، بحجة الحروف وبين الحروف الهي يي  ع

ًل هدل عم  المعن  اإلعرابي)الفاعمية أو المفعولية أو   - في حد ااهها–أن الدال 
اإللافة( حه  هكون الحركة اإلعرابية هي الهي هولح هاا، بخالف اللف والواو 

لخالف بين والياء في السماء السهة، فهي هدل بااهها عم  المعاني النحوية، فا
سيبويو والخفش هنا أقرب إل  أن يكون خالفا ارطالحيا، وليس خالفا منهجيا، 
ن كان رأي الخفش بحاجة إل   فالمنهاج واحد، وهو أنها معربة من مكان واحد، وا 
أن ينص عم  هاا المكان الاي هو مكان اإلعراب، بعد أن جعل هان الحروف 

 دًلتل، ًل حروف إعراب.

المنيول عن الخفش في مسألة حروف الم ن  وجم  الماكر وظاهر الكالم  
السالم يفلي إل  أنو يعد اللف والواو والياء في السماء السهة إعرابا؛ فيد عمل 
عدم عدن للف اله نية وياتها وواو الجم  وياتو إعرابا بأن حاف اإلعراب ًل يخل 

بمعناها المعجمي ، فحاف اللمة من دال زيد ًل يخل (ٕ)بمعن  الكممة الريل
الميرود، وبهطبيق هاا عم  حروف السماء السهة نرل إل  أنو ُيِيرُّ كونها إعرابا، 
ن كان الخفش قد رفض اليول بأنها حرف إعراب؛ لنو  كالحركات عم  دال زيد، وا 
يجد حاف حرف اإلعراب يخل بمعن  الكممة الريل، وهان السماء السهة يسهييم 

حافت هان الحرف منها، وًل شك أن إدراك هاا لم يكن يخف  معناها المعجمي إاا 
عم  سيبويو، وأن ميرد سيبويو من حروف اإلعراب هنا كميردن من عالمة 

                                           

  ٓ٘/  ٔينظر كهاب سيبويو    -  (ٔ)
  ٖٓ/ ٔينظر اإلنراف في مساتل الخالف    -  (ٕ)
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اإلعراب ليس غير، أي ما يهحيق بنطيو المعاني النحوية اإلعرابية، ويكون دليال 
 عميها. 

هاا اًلخهالف،  والجدير بالاكر هنا أن نحدد الحيبة الزمنية الهي نشأ فيها 
 وهنا نرجح شيتين 

أولهما  أن هكون بعد موت سيبويو؛ والدليل هو أن النباري اكر أن الكوفيين الاين 
يعزى إليهم هاا الرأي اسهدلوا ببعض ما اكرن سيبويو، وهو ما يعني أن الخالف في 
قد هان المسألة قد كان بعد أن ااع ريت كهابو بينهم، وقد اكرت قباًل أن الكهاب 

 انهيل إل  الكوفة بعد موت سيبويو عن طريق الخفش نفسو.

و انيهما  أن الخفش لم يعدل عن رأي سيبويو، ولم يخالفو، وأما قولو    
دًلتل إعراب فهو ًل يعدو كونو خالفا ارطالحيا، أو محاولة هفريق بينها وبين 

لمسألة ليحمل اإلعراب بالحركات، وليس خالفا جوهريا، ولم يكن الخالف في هان ا
الخفش عم  اهباع رأي الكوفيين، أو يحممهم عم  الهراج  عن رأيهم، بدليل أن 
الرأي الاي كانوا عميو اسهمر بعد الكساتي، لييول بو الفراء؛ فيد وجدت بعض من 

، وفي هاا رد والح عم  الدكهور (ٔ)هيدم ياكر الرأي هاا لمفراء، ومنهم الهنوخي
إا اهب إل  أن الخفش هو من جرأ الكوفيين عم    - رحمو اهلل –شوقي ليف 

، فهو لم يرفض رأي سيبويو هنا، ولم يير ما عميو (ٕ)مخالفة سيبويو، فاهبعون

                                           

أبذذو المحاسذذن المفلذذل بذذن محمذذد بذذن مسذذعر الهنذذوخي المعذذري  - النحذذويينهذذاريا العممذذاء   -  (ٔ)
 هجذر لمطباعذة والنشذر  - هحييق  الدكهور عبذد الفهذاح محمذد الحمذو.  - هذ( ٕٗٗ)المهوف   

  ٚٓٔم  ٕٜٜٔ - هذ ٕٔٗٔالطبعة ال انية  - الياهرة -
 –دار المعذذارف  - هذذذ( ٕٙٗٔد. شذذوقي لذذيف )المهذذوف     - ينظذذر المذذدارس النحويذذة  -  (ٕ)

  ٙ٘ٔ، ٘٘ٔمرر   –الياهرة 
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ٜٔٗ٘ 

الكوفيون، ولم يين  الكوفيون بما عندن، وًل ما عند سيبويو، ولكل حججو الهي 
 يدعم بها هوجهو، ورأيو.

 أي المعدول عنو.المحور ال اني  في العدول الاي نجم عنو رفض الر 

 المسألة الول   راف  اًلسم الواق  بعد الظرف 

همك مسألة خالفية بين المدرسهين، أوردها جل من اكروا مساتل الخالف 
النحوي، الك أن المدرسهين الوليين قد اخهمفوا في الراف  لالسم في م ل قولنا  " 

ريون ياهبون إل  أن أمامك زيد"، فزيد مبهدأ مؤخر، هيدمو الظرف)أمامك(، والبر
العامل في )زيد( هو اًلبهداء، بينما الكوفيون ياهبون إل  أن العامل فيو هو الظرف 

، (ٔ))أمامك(، ولكل فريق عممو الهي أولحها أهل الخالف، فأطالوا فيها، وفرموا
وجممة اليول  إن الكوفيين يرون أن الرل حمول الفعل قبل الظرف،  م حافو، 

بياء الظرف؛ فا لرل عندهم في اليول السابق  )حل  أمامك زيد( "فحاف الفعل، وا 
 (ٕ)واكهف  بالظرف منو... فارهف  اًلسم بو، كما يرهف  بالفعل"

وليد نيل النباري وغيرن أن رأي الخفش الوسط وافق رأي الكوفيين، واكر 
خر كان النباري أيلا أن هاا أحد قوليو في هان المسألة، وهو ما يعني أن قولو اآل

موافيا لرأي البرريين؛ إا لم ياكر النباري في المسألة غير هاين الرأيين،  م اكر 
  (ٖ)النباري عمل كل فريق، ورجح رأي البرريين وعمههم، ورد رأي الكوفيين والخفش

                                           

، والهبيذذذين عذذذن مذذذااهب النحذذذويين ٗٗ/ ٔينظذذذر مذذذ ال اإلنرذذذاف فذذذي مسذذذاتل الخذذذالف    -  (ٔ)
المحيذذق  د. عبذذد الذذرحمن  - هذذذ( ٙٔٙأبذذو البيذذاء العكبذذري )المهذذوف    - البرذذريين والكذذوفيين

  ٖٖٕم  ٜٙٛٔ - هذ ٙٓٗٔالطبعة الول ،  - دار الغرب اإلسالمي - الع يمين
  ٗٗ/  ٔاإلنراف    -  (ٕ)
 ٚٗ، ٙٗ، ٘ٗ/ ٔينظر اإلنراف    -  (ٖ)
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ٔٗٙٓ 

وروت كهب النحو هان المسألة الخالفية، فمم ههعد ما قالو النباري فيها، فاكر 
، وجاء اكر رأي الخفش في هان المسألة (ٔ)لعكبري في الهبيينالمسألة أبو البياء ا

في أمالي ابن الحاجب مشعرا بأن هاا الرأي هو الرأي الوحيد لنخفش، قال  " 
(، لن الجار ًل ٔماهب الخفش في  " في الدار رجل" وشبهو أنو مرفوع بالفاعمية )

ميدما، وأرمو الفعل، بد لو من مهعمق، والمهعمق أرمو الهيديم، فوجب أن ييدر 
اا رار  اا وجب الك رار الهيدير  اسهير في الدار زيد، وا  فوجب أن يكون فعال، وا 

 (ٕ)الهيدير كالك وجب أن يكون فاعال، إا ًل معن  لمفاعل إًل أن يكون كالك"

والسؤال الاي يطرح نفسو هو  هل عدل الخفش إل  هاا الرأي المدون عنو  
 عنو؟ ومه  كان هاا العدول؟ في كهب النحو، أم أنو عدل

إن كهاب معاني اليرآن الاي ألفو الخفش يشهد بأن الرجل كان فيو عم   
ماهب البرريين ًل الكوفيين، فيد اكر في غير مول  من هاا الكهاب أن اًلسم 
الواق  بعد الظرف، والجار والمجرور مرفوع باًلبهداء، فمن الك قولو  "وأما قولو }ًَل 

فرف ؛ لن )ًل( ًل هيوى أْن هعمل إاا فرمت، وقد فرمهها بذ "فيها"  (ٖ){ِفيَها َغْولٌ 
، ييرد أن قولو هعال  )غول( مرفوع عم  (ٗ)فرف  عم  اًلبهداء، ولم هعمل "ًل"

اًلبهداء؛ إا ألغيت )ًل( حين فرل بينها وبين اًلسم بفارل، وهو الجار 
 والمجرور)فيها(.

                                           

 ٖٖٕينظر الهبيين عن مااهب النحويين    -  (ٔ)
هحييق  د. فخر رذالح سذميمان  - هذ( ٙٗٙابن الحاجب )المهوف    - أمالي ابن الحاجب  -  (ٕ)

  ٜٕٚ/ ٕم   ٜٜٛٔ - هذ  ٜٓٗٔ - بيروت –الردن، دار الجيل  - دار عمار  - قدارة
 ٚٗسورة الرافات    -  (ٖ)
  ٕٙ/ ٔمعاني اليرآن لنخفش   -  (ٗ)
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ٔٗٙٔ 

ِريُكُم الم ُو ِفي َأْوًَلِدُكْم ِلما َكِر ِمْ ُل َحظٍّ )ُيو  ويؤكد هاا قولو أيلا " قال   
ْنَ َيْينِ   .(ٕ)( فالِمْ ل مرفوع عم  اًلبهداء"(ٔ)اُل

فالوالح من هاين المولعين أن الخفش ييول بالرف  عم  اًلبهداء، ًل عم  
الفاعمية الهي يهلمنها الظرف، وًل عم  الظرف نفسو، كما هو ظاهر قول بعلهم 

 اية عنو.في الحك

والوالح من كهب الكوفيين أنهم عم  غير هاا الماهب الاي بدا من معاني 
اليرآن لنخفش، فمعاني اليرآن لمفراء م ال يظهر منو ماهب الكوفيين َجِميًّا، وهو أن 
الراف  هو الظرف الاي يسمونو )رفة( أو )محال(، فمن الك قول الفراء " وقولو  

في الرحم، َوُمْسَهْوَدٌع في  ، يعن ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َفُمْسَهَيرٌّ َوُمْسَهْوَدعٌ  َوُهَو ال ِاي َأْنَشَأُكمْ 
، يعن  الولد في الرحم، َوُمْسَهْوَدٌع ِفي رمب الرجل.  رمب الرجل، وييرأ  َفُمْسَهَيرٌّ
ورفعها َعَم  إلمار الرفة كيولك  )رأيت الرجمين، عاقل وأحمق(، يريُد  منهما كاا 

فميردن ببلمار الرفة هنا إلمار الجار والمجرور)منهما(، والكوفيون  ،(ٖ)وكاا"
يسمون حروف الجر )الرفات( أو حروف الرفات، وقول الفراء  " ورفعها عم  
إلمار الرفة يفهم منو أنو يجعل الجار والمجرور الملمرين عامال لمرف  في 

 في )عاقل( اًلسم )مسهير( و)مسهودع(، وكاا يجعل )منهما( الملمرة عاماًل 
 المرفوع. 

                                           

  ٔٔسورة النساء    (ٔ)
 ٕٛٗ/ ٔنفسو    - (ٕ)
المحيذذق  أحمذذد يوسذذف نجذذاهي  ومحمذذد عمذذي   - هذذذ(ٕٚٓمعذذاني اليذذرآن لمفذذراء )المهذذوف    - (ٖ)

الطبعذة    - مرذر–يف والهرجمذة دار المرذرية لمهذأل   - النجار  وعبد الفهذاح إسذماعيل شذمبي
 ٖٚٗ/ ٔالول  
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والح في كهبهم، أما ما نسب إل  الخفش فال يوجد  - إًاا–ماهب الكوفيين 
ما يدل عميو في كهابو معاني اليرآن، فما فيو يدل عم  أن الخفش ياهب إل  ما 
اهب إليو سيبويو، والبرريون من قبمو، وهو أن اًلسم في م ل هان الموال  يرف  

 باًلبهداء.

عني أن ما كان عميو الخفش قبال هو أن اًلبهداء في م ل الك هو وهاا ما ي
العامل، ًل الظرف، أو معن  الفعل)اسهير( المحاوف،  م عدل عن رأيو إل  ما ياهب 

 إليو الكوفيون.

وأرجح أن هكون أاهان الكوفيين قد هفهيت عن هاا المنه  بعد موت سيبويو 
لمكساتي، ويدلُّ عم  الك أن النباري  نفسو، وبعد رحيل الخفش لمكوفة، ومالزمهو

حين نيل هان المسألة اكر من حج  الكوفيين أنهم اسهدلوا بما وجدون عند سيبويو 
من أن الظرف يرف  إاا وق  خبرًا لمبهدأ أو رفة لموروف ...إلا، فياسوا عميو 
رفعو لالسم في حال اًلبهداء، وهاا يعني أن خالفهم كان بعد اطالعهم عم  كهاب 

وكان  - كما هو  ابت - سيبويو، واطالعهم عم  الكهاب كان بعد موت سيبويو
 الخفش هو طرييهم إل  الكهاب.

وهاا يعني أن الفهرة الهي أملاها الخفش في الكوفة بداية من رحمهو إليها 
بعد موت سيبويو، كانت فهرة  - عم  الحرى–بعد مناظرة سيبويو والكساتي، أو 

ومحاجات، شك ل كهاب سيبويو الداف  الكبر إليها، ومنها  مناقشات، ومدارسات،
 هان المسألة؛ إعمال الظرف في اًلسم المرفوع بعدن.
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 المسألة ال انية  في المن  من الررف، وعممو  

هكاد كهب النحو المهأخرة عن اليرن الخامس الهجري هجم  عم  أن لنخفش 
سماء أو منعها من الررف، مخالفات لجمهور النحاة في هيرير ررف بعض ال

 والك عم  النحو اآلهي  

أوًل  العدد المعدول إاا سمي بو فالخفش يرى ررفو، والجمهور يرى منعو من 
 (ٔ)الررف

 انيا  الورف المزيد باللف والنون إاا سمي بو فالخفش يرى ررفو، 
 والجمهور عم  منعو من الررف.

بو فالخفش يرى ررفو،   ال ا  الورف الاي عم  وزن أفعل إاا سمي
 والجمهور وسيبويو يرون المن .

وليس يعنينا هنا الهعميالت المنسوبة لنخفش والمنسوبة لمعارليو، فكهب 
ن كانت العمة الرتيسة لنخفش يمكن اخهرارها في أن هان  النحو قد فرمت الك، وا 

ا عمة واحدة، الِبَن  قد غادرت عمة من العمل عندما انهيمت إل  العممية، فبييت فيه
 فمم همن  من الررف.

لكن الاي يهمنا هنا هو ما ُنِسَب إل  الخفش من عدول عن رأي إل  رأي، 
وهاا العدول نجدن في الورف الاي عم  وزن )أفعل( إاا سمي بو، فيد اكر النحاة 

مخالفا لمجمهور –، والررف  - موافيا لمجمهور –أن الخفش لو فيو قوًلن، المن  
وطفق ك ير من النحاة ياكرون مخالفة الخفش لسيبويو في )أحمر   - وسيبويو

                                           

  ٖٕٕٔ/ ٖينظر في الك م ال هوليح الميارد    -  (ٔ)
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إاا انهيل إل  العممية، فسمي بو، دون أن يكهرث هؤًلء بهحديد الرأي  (ٔ)وبابو(
المعدول عنو، والمعدول إليو، وجعل بعلهم جل اههمامو منربا عم  نيد مخالفة 

لعمم أن المخالفة كانت الخفش لسيبويو، وهفنيد ما اهب إليو الخفش، ولو هأن  
أوًل، وأن الخفش قد عدل عن هان المخالفة، فوافق رأيو رأي سيبويو؛ إا عدل عن 

 اليول بررف هاا العمم، وأقر منعو.

 محاجة المازني سبب عدول الخفش عن هاا الرأي  

لم يكن الخفش مهعربا لرأيو، ولم يكن يمنعو شيء من أن يسمم لخرمو إاا 
قوية هدحض ما عندن، وفي هان المسألة دليل عم  الك، فيد اكر بدا لو منو حجة 

الباي في شرحو عم  الجزولية أن نياشا قد رار بين الخفش والمازني في هان 
المسألة، حين كان الخفش ياهب إل  ررف الَعَمم الاي جاء عم  وزن أْفَعل، قال " 

  لنو رار اسًما زالت  واكر أن المازني سأل الخفش فيال لو   لم ررفهو؟، فيال
عنو الرفة، فبيي فيو وزن الفعل فيط، فيال لو المازني   ألست هيول   " مررت 
ن، وهو رفة عم  وزن الفعل، فيال   بم  ، قال   بنسوة أربٍ " فهخفض الرب  وُهَنوٍّ
فمم ررفهو، وقد اجهمعت فيو عمهان وزن الفعل والرفة، قال  لن أربعا اسم في 

                                           

المحيذق  د.رذالح  - هذذ(  ٙٗٙابن الحاجذب )هذوفي   - ينظر م ال الكافية في عمم النحو  -  (ٔ)
و ، والكناش في فنذي النحذٖٔم   ٕٓٔٓالطبعة الول ،  - الياهرة –مكهبة اآلداب  - الشاعر
 - هذذ(  ٕٖٚأبو الفداء عماد الدين إسماعيل بذن عمذي، رذاحب حمذاة )المهذوف    - والررف

/ ٔم  ٕٓٓٓ - لبنذذان –بيذذروت  - المكهبذذة العرذذرية - هحييذذق د. ريذذاض بذذن حسذذن الخذذوام 
ٖٖٔ 
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ن ُوِرف بو، فيال لو المازني  فاحكم لحمر الرل، وًل  أحكم لو بحكم الرفة، وا 
ن سميت بو، لن الرل فيو الرفة، فمم يأِت الخفش بمين "  (ٔ)بحكم الرفة، وا 

وهاا النياش قد أ مر عدول الخفش عن مخالفهو رأي سيبويو، فيد قال بعدها 
ويو والجمهور، بدليل بمن  ررف العمم الاي عم  وزن أفعل، فوافق قولو قول سيب

أن موافية سيبويو قد رويت عنو كما رويت المخالفة، والموافية هي الرأي الخير، 
وقد ًلحظ الك ابن مالك، فأنكر عم  النحاة الاين اكروا مخالفهو سيبويو في 
المسألة، ورأى أنو كان أجدر بالنحاة أن ياكروا موافيهو سيبويو ًل مخالفهو، لكون 

 .(ٕ)رأي المعدول إليوالموافية هي ال

بيد أن ابن مالك اكر أن الخفش قد أورد رأيو الخير الموافق لسيبويو في 
كهابو الوسط، وهاا أمر فيو نظر، فيد وجدت الباي ينيل قول الخفش في هان 
المسألة من كهابو الوسط فييول  "وما كان عم  أفعل مما هو رفة فهو ًل ينررف 

  آدم وأحمر وأخلر وأرفر، إًل أن هسمي بو رجال، فبنك في معرفة وًل نكرة، نحو
إاا سميت بو رجال انررف في النكرة، ولم ينررف في المعرفة، لنك إاا سميت بو 

                                           

هذذ مذن أول بذاب الهنذازع ٓٛٙشرح الجزولية لبي الحسن عمي بن محمد الباي المهوف     -  (ٔ)
 إعداد  حسن نفاع الحربذي - احث من  الررف، هحييق ودراسة، رسالة ماجسهيرإل  نهاية مب

 .ٕٗٛهذ  ٕٗٗٔكمية المغة العربية  –جامعة أم اليرى  -
 - هحييق  عبد المنعم أحمذد هريذدي –جمال الدين بن مالك  - ينظر شرح الكافية الشافية  -  (ٕ)

حيذذذاء الهذذذراث اإل سذذذالمي كميذذذة الشذذذريعة والدراسذذذات جامعذذذة أم اليذذذرى مركذذذز البحذذذث العممذذذي وا 
 ٜٜٗٔ/ٖم  ٕٜٛٔ - هذ  ٕٓٗٔالطبعة الول ،  - مكة المكرمة - اإلسالمية
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رجال فيد خرج من حد الرفة، ورار م ل أحمد وأسمم؛ لنو إاا رار اسم رجل لم 
 .(ٔ)يجز أن يورف بو، وهو اسم رجل"

وقد نيمو الباي، وفيو حكم الخفش فهاا قول الخفش في الوسط،  
بررف هاا اًلسم الاي عم  وزن أفعل، إاا سمي بو وأريد هنكيرن، يريد أن 
نيول " مررت بأحمَر الياتل وأحمٍر آخر" بينما سيبويو ييول بمنعو من الررف 
قوًل واحدا، وهاا يرد ما اهب إليو ابن مالك من أن موافيهو سيبويو قد ظهر أ رها 

لوسط، وأرجح أن يكون الخفش قد كهب كهابو الوسط قبل مناقشة في كهاب ا
المازني الهي نيمهها من نص الباي، وأن الكهاب قد نسخت منو نسا مخهمفة ، 
وانهشرت،  م إن الخفش حين عدل عن الرأي سطرن في نسخهو بعد أن انهشرت 

حين رد كالم النسا الهي هحمل المخالفة لسيبويو، والدليل عم  الك أن الباي 
من قالوا بموافيهو سيبويو في كهاب الوسط عمل بأنو قد وقف عم  عدة نسا 

، ونيل منها النص الاي اكرنان، وفيو مخالفة (ٕ)من الكهاب بأشبيمية وغرناطة
لرأي سيبويو، فهان النسا قد نسخت من الكهاب الول قبل العدول، أما النسا 

هي اطم  عميها ابن مالك وغيرن ممن قرروا الخرى الهي وافق فيها سيبويو فهي ال
 (ٖ)موافيهو سيبويو في الوسط

                                           

 ٕ٘ٛ، ٕٗٛشرح الجزولية من أول باب الهنازع إل  نهاية مباحث من  الررف    -  (ٔ)
 ٕ٘ٛلنباي   - ينظر شرح الجزولية   -  (ٕ)
 ٜٜٗٔ/  ٖينظر شرح الكافية الشافية    -  (ٖ)
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ٔٗٙٚ 

وجممة اليول في هان المسألة  إن مخالفهو لسيبويو كانت هسبق      
موافيهو، إا لو كان موافيا رأي سيبويو لما ناقشو المازني، ولما أنكر عميو، وفند 

رف كان من آ ار حجهو، كما أن عدولو إل  اليول بمن  هاا العمم من الر
المحاجات والمناظرات، وأن ما جاء من هلارب في قول الناقِمين عن كهابو 
الوسط يعزى إل  هعدد نسا الكهاب، وأن بعض هان النسا أ بهت لنخفش رأيو 
اليديم في المسألة، أو نيمهو من حواشيو عم  كهاب سيبويو، همك الحواشي الهي 

 ف.يجمعون عم  أنها دونت الرأي المخال

 المحور ال الث  في عدول نسب إليو خطأ في كهب الهراث النحوي.

 المسألة الول   رأيو في إعمال اسم الفاعل المشهق من العدد 

الخفش الوسط أشهر الخافشة ال ال ة النحويين؛ ولاا حين يرد الخفش 
مجردا من الورف ينررف الاهن إليو، وقد اكرت ك ير من المرادر النحوية أن 

نحويين ًل يجيزون إعمال ما اشهق من العدد عم  وزن فاعل في موافيو، في م ل ال
) الٌث  ال ًة( فهم يمزمون إلافة ال اني إل  الول، وًل يجيزون هنوين الول، 
عمالو في ال اني كما يعمل اسم الفاعل في مفعولو، في م ل قولنا  "هاا لارٌب  وا 

ٌث  ال ًة غدا"، وحجههم في الك عدم السماع زيًدا غًدا"، فال يجوز عندهم " هاا  ال
 بم مو عن العرب.

غير أن بعض هان المرادر قد اكرت أن الخفش يجيز هاا اإلعمال، فهي 
 هجعل لنخفش في هان المسألة قولين؛ اإلجازة والمن ، والياتمون بالك ك ر، فمنهم 
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، (ٗ)ش، وناظر الجي(ٖ)وابن هشام النراري (ٕ)، والمرادي(ٔ)ابن مالك
 .(ٚ)والسيوطي (ٙ)وخالد الزهري (٘)والشاطبي

                                           

المحيذق  د. عبذد الذرحمن السذيد،  - هذذ( ٕٚٙابن مالك )المهوف    - شرح هسهيل الفواتد  -  (ٔ)
 - هذذذذذذذ ٓٔٗٔهجذذذذذذر لمطباعذذذذذذة والنشذذذذذذر الطبعذذذذذذة الولذذذذذذ  ) - د. محمذذذذذد بذذذذذذدوي المخهذذذذذذون

 ٕٔٗ/ٕم( ٜٜٓٔ
أبو محمد بذدر الذدين حسذن بذن  - ينظر هوليح الميارد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك   -  (ٕ)

 هحييق  عبد الذرحمن عمذي سذميمان  - هذ( ٜٗٚن عبد اهلل بن عمّي المرادي )المهوف   قاسم ب
 ٖٖٔٔ/ٖم ٕٛٓٓ - هذٕٛٗٔالطبعة الول   - دار الفكر العربي -

هحييذق   - هذذ( ٔٙٚابن هشذام النرذاري )ت –ينظر أولح المسالك إل  ألفية ابن مالك   -  (ٖ)
هذذ ٖ٘ٗٔم ٕٗٔٓ - لبنذان–بيذروت  –لعرذرية المكهبذة ا - محمد محيذي الذدين عبذد الحميذد

 ٗ/ٕٖٙ 
  محمذد بذن يوسذف بذن أحمذد، محذب الذدين الحمبذي  - همهيد اليواعد بشرح هسهيل الفواتد  -  (ٗ)

هحييذذق  د. عمذذي محمذذد فذذاخر  - هذذذ(  ٛٚٚ ذذم المرذذري، المعذذروف بنذذاظر الجذذيش )المهذذوف   
 ٕٙ٘ٗ/٘هذ  ٕٛٗٔ - ة الول الطبع - الياهرة - دار السالم لمطباعة والنشر - وآخرين

أبذذو إسذذحق إبذذراهيم بذذن موسذذ  الشذذاطبي  - الميارذذد الشذذافية فذذي شذذرح الخالرذذة الكافيذذة  -  (٘)
حييذو  د.  –الجذزء السذادس  - حيق الجذزاء  مجموعذة مذن المحييذين - هذ(  ٜٓٚ)المهوف  

حيذذاء الهذذراث اإلسذذالمي بجامعذذة أ - عبذذد المجيذذد قطذذامش  - م اليذذرى معهذذد البحذذوث العمميذذة وا 
 ٕٔٛ/ٙم.   ٕٚٓٓ - هذ  ٕٛٗٔالطبعة الول ،  - مكة المكرمة

خالد بذن عبذد اهلل بذن أبذي بكذر بذن محمذد الجرجذاوّي  - ينظر الهرريح بملمون الهوليح  -  (ٙ)
الطبعذذة  - لبنذذان  - بيذذروت - دار الكهذذب العمميذذة  - هذذذ( ٜ٘ٓالزهذذري؛ الوقذذاد )المهذذوف   

 ٙٙٗ /ٕم  ٕٓٓٓ - هذٕٔٗٔالول  
المحيذق   - هذذ( ٜٔٔالسذيوطي )المهذوف    - ينظر هم  الهوام  في شرح جمذ  الجوامذ   -  (ٚ)

 ٕٔٙ/ ٖمرر   –المكهبة الهوفييية  - عبد الحميد هنداوي
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ٜٔٗٙ 

بعد أن اكر ماهب –وقال أبو حيان الندلسي في شرحو لهسهيل ابن مالك  
 " وهاا الماهب عزان المرنف إل  الخفش،  - إعمال فاعل من العدد في موافيو

ح وعزان أرحابنا إل   عمب، وعزان راحب البدي  إل  الكساتي، وعزان راحب اإلفرا
 (ٔ)إل  الكساتي وقطرب"

وقد نسب أبو حيان نفسو الرأي إل  الخفش في ارهشاف اللرب دون أن  
يجعل ابن مالك وسيطا كما كان حالو في الهاييل؛ فيال  "واهب الخفش في أحد 
قوليو، والكساتي، وقطرب، و عمب إل  جواز إعمالو فهيول   اٍن ا نين و الٌث  ال ًة، 

الموافق لمجمهور  العرب ًل هيول  خامٌس خمسًة غدا  وقال الخفش في قولو
بالنرب، وًل  اٍن ا نين غًدا بالنرب، وقد يجوز فيما دون العشرة أن هنون وهنرب، 
ن كانت العرب ًل ههكمم  وأن هأهي باللف والالم، لن الك مما يكون في الفعال، وا 

ث، وهؤًلء ال ال ة أنا بو، ولكنو في اليياس جاتز، ومن  أن هيول  أنا إياهما  ال
إياهم راب ، وقيل بالهفريل فيعمل  ان وحدن وًل يعمل  الث وما بعدن، وهاا اخهيار 

 (ٕ)ابن مالك"

ويالحظ عم  هؤًلء جميعا أنهم هابعون ًلبن مالك، ًلحيون بو، وأرجح أنهم  
قد هبعون في نسبة هاا الرأي إل  الخفش، كما هبعو أبو حيان، فنيل عنو نسبة 

أي إل  الخفش،  م رسخت النسبة عند أبي حيان، حه  حكاها عن الخفش، الر 
 دون أن يحيل إل  ابن مالك.

                                           

المحيذذق  د. حسذذن  - أبذذو حيذذان الندلسذذي - الهذذاييل والهكميذذل فذذي شذذرح كهذذاب الهسذذهيل   -  (ٔ)
 ٖٓٙ/ٜالطبعة الول     - يميادار كنوز إشب - دار اليمم  - هنداوي

 ٚٙٚ/ٕارهشاف اللرب    -  (ٕ)
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ٔٗٚٓ 

وليس في معاني اليرآن لنخفش ما يشير إل  هاا، وقد عرض الخفش فيو  
لسنن العرب في هان الهراكيب عند قولو هعال  " َلَيْد َكَفَر ال ِايَن َقاُلوا ِإن  الم َو  َاِلُث 

، فاكر الهركيب باإللافة، ولم يشر أية إشارة إل  إعمال الول في ال اني، (ٔ)اَلَ ٍة" َ 
واكر الفرق الدًللي بين قولهم  " الث ا نين" و" الث  ال ة"، واكر جواز اليولين، 
واكر أن" من قال  " اِنَي اْ َنْيِن" و الُث َ الَ ٍة" قال  حادَي َأَحَد َعَشَر" إاا كان رجل 

، ييرد فيما بعد العشرة، (ٕ)، ومن قال " الُث اْ َنْيِن" قال  "حادَي َعْشَرةَ"م  عشرة
وكرر الخفش ملمون كالمو هاا في مول  آخر، عند حدي ة عن آية الهوبة " ِإْا 

، ولو كان الخفش يرى أن اإلعمال يجوز لاكرن (ٖ)َأْخَرَجُو ال ِايَن َكَفُروا  َاِنَي اْ َنْيِن"
 إليو.هنا، أو نو ن 

ولم أجد واحدا ممن هيدموا يحكي هاا اليول عن الخفش الوسط، أو ينسبو  
إليو، فنسبة هاا الرأي إليو هبدأ من عمماء اليرن الساب  الهجري، وهبدأ من الناظم 

  - ابن مالك –

وأرجح أن هناك خطأ في نسبة هاا الرأي إل  الخفش الوسط؛ والرأي في  
هذ  ٖ٘ٔي المحاسن عمي بن سميمان، )المهوف   الحييية لنخفش الرغير أب

 هيريبا(، وهو رأي نيمو عن أسهاان  عمب، خاهم الكوفيين، ووافيو فيو.

عند  - يدل عم  الك ما نيمو الرلي في شرحو لمكافية؛ إا قال  "وًل يجوز  
أن ينرب أرمو، إا ليس باسم فاعل حييية، ونيل الخفش عن  عمب  - الجمهور

ل الخفش  قمت لو، فباا أجزت الك، فيد أجريهو مجرى الفعل، فهل جواز الك، قا

                                           

 ٖٚسورة الماتدة    -  (ٔ)
 ٕٙٛ/ ٔمعاني اليرآن لنخفش    -  (ٕ)
 ٓٗسورة الهوبة   -  (ٖ)
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ٔٗٚٔ 

يجوز أن هيول   م ت  ال ة، قال  نعم، عم  معن   أهممت  ال ة، وجعمت ال ال ة 
 (ٔ) ال ة بلم نفسي إل  ا نين"

فالخفش الاي ينيل عن  عمب هو ًل شك الخفش الرغر، ًل الوسط، وقد 
، ولم (ٕ)ين؛ ومنهم ابن النباري، فنسبون إل  الكساتينيل هاا اإلعمال هالميا الكوفي

 يرد لنخفش فيو اكر.

وبناء عميو ياهب الباحث مطمتنا إل  أن خمطا قد حدث بين الخفشين؛  
الوسط والرغر في نسبة اإلعمال في اسم الفاعل المشهق من العدد في موافيو، 

لعباس أحمد بن يحي  ) عمب(، وأن الرأي لنخفش الرغر، قالو موافيا أسهاان أبا ا
 - بالوسط أو الرغر –وأن ابن مالك اكر الرأي، ونسبو إل  الخفش، ولم يرفو 

ونيل الناقمون عن ابن مالك، فنسبون إل  الخفش كما نسبو، فُفِهم من النسبة 
المجردة من الورف أنو الوسط سعيد؛ لكونو أشهر الخافشة؛ أما ماهب الخفش 

المسألة فواحد، وهو اإللافة، وأما اليول باإلعمال فال ي بت لو، إا  الوسط في هان
لو كان لو لظهر أ رن في معاني اليرآن في الموال  الهي جاء فيها هاا الهركيب 
باإللافة، أو حكان عنو أحد المهيدمين ممن رووا مساتل الخالف، كما أن  بوت هاا 

مط الواق  في ك ير من السفار الرأي لنخفش الرغر همميا  عمب يرجح هاا الخ
 النحوية ابهداء من مؤلفات اليرن الساب  الهجري.

                                           

منشذذورات جامعذذة  - هرذذحيح وهعميذذق  يوسذذف حسذذن عمذذر - شذذرح الرلذذي عمذذ  الكافيذذة  -  (ٔ)
 ٖٛٔ/ ٖم  ٜٜٙٔ – الطبعة ال انية - ليبيا–بنغازي  –قاريونس 

المحيذذق  محمذذد عبذذد  - هذذذ(  ٕٖٛأبذذو بكذذر؛ ابذذن النبذذاري )المهذذوف    - المذذاكر والمؤنذذث  -  (ٕ)
 - المجمس العم  لمشؤون اإلسذالمية  - مراجعة  د. رملان عبد الهواب - الخالق عليمة 

 ٕٓ٘/ ٕم   ٜٔٛٔ - هذ  ٔٓٗٔ - الياهرة –لجنة إحياء الهراث 
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 المسألة ال انية  اًلسم المرفوع بعد أيُّ في النداء  

  ) اكر ابن مالك في الهسهيل أن الخفش قد أجاز في اًلسم المرفوع بعد )أيُّ
(مورولة، والجممة م ن المبهدأ أن يكون خبرا لمبهدأ محاوف، وأن هكون)أيُّ

المحاوف، وخبرن )اًلسم المرفوع بعدها( رمة أي، واعهرض ابن مالك بأن قال  لو 
رح كالمو لجاز أن يظهر هاا المحاوف، ولكان ظهورن أول ؛ لن إكمال الرفة 

( جممة فعمية، أو ظرف  (ٔ)أول  من نيرها، ولجاز أن يغني عن المرفوع بعد )أيُّ

، (ٕ)لرأي عن الخفش بعض شراح ألفيهووليد هب  ابن مالك في نيل هاا ا 
 وردوا رأي الخفش بما رد ابن مالك. (ٖ)وشراح هسهيمو

وابن مالك لم ياكر مردرن الاي نيل عن الخفش هاا، ولم أجد واحدا من  
النحويين قبل ابن مالك نسب هاا إل  الخفش، المهم إًل موفق الدين بن يعيش في 

( في النداء مورولة؛ شرحو لمفرل الزمخشري، فيد نسب لن خفش اليول بأن )أيُّ
إا قال " وكان الخفش ياهب إل  أّن "َأيًّا" من قولك  "يا أيُّها الرجل" مورولٌة، وأّن 
"الرجل" بعدها رمُهها، قال  لّن "َأيًّا" ًل هكون اسًما في غير اًلسهفهام والجزاِء إًّل 

 .(ٗ)ِبِرمٍة، وهو قوٌل فاسد"
                                           

 ٓٓٗ/ ٖابن مالك   - لهسهيلينظر شرح ا  -  (ٔ)
عمذذي بذذن محمذذد،  - وشذذرح الشذذموني  ٛٚٓٔ/  ٕينظذذر مذذ ال هولذذيح الميارذذد لممذذرادي   -  (ٕ)

الطبعذة  - لبنذان - هذ( الناشر  دار الكهب العممية بيروتٜٓٓنور الدين اُلْشُموني )المهوف   
 ٘مالك لمشاطبي(  ، والميارد الشافية )شرح ألفية ابن ٖٗ/ ٖمذ  ٜٜٛٔ - هذٜٔٗٔالول  

 /ٖٕٔ 
 ٖٛ٘٘/ ٚينظر همهيد اليواعد    -  (ٖ)
دار الكهذب  - هذذ( ٖٗٙيعيش بذن عمذي بذن يعذيش )المهذوف    - شرح المفرل لمزمخشري  -  (ٗ)

  ٖٕٖ/ ٔم   ٕٔٓٓ - هذ  ٕٕٗٔالطبعة الول ، –لبنان  –العممية، بيروت 
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 - عاني اليرآن يؤكد أنو لم يعدل عن رأي البرريين وكالم الخفش في م 
وليس أدل عم  الك من قولو " فبن   - في إعراب اًلسم الواق  بعد أيُّ في النداء

قيَل  "كيَف هكوُن )ما( اسما وحدها وهي ًل يهكمم بها وحدها")ييرد )ما( في ِنِعم ا(، 
نا اسم، وًل ُيهكمم بو وحدن، حه  قمُت  "هي بمنزلة "يا أيُّها الرجل" لن "أيًّا" ها ه

، فكالمو والح فيها، من قولو  ًل (ٔ)يورف، فرار)ما( م ل الموروف ها هنا"
ُيهكمم بو حه  يورف، فهو موروف، وما بعدن رفهو، ولو كانت مورولة عندن 
لاكر هاا، أو جعمها محهممة، ولو كان اًلسم بعدها خبرا لمبهدأ محاوف لظهر لهاا 

 أ ر في كهابو.

ولم أجد واحدا من النحويين المهيدمين عم  ابن يعيش قد اكر أن اًلسم  
بعد أيها في باب النداء يعرب خبرا لمبهدأ محاوف، ونسب الك إل  الخفش 
َدن ما وجدهو في معاني اليرآن من إعراب الخفش  الوسط، وهاا المر حين عل 

أي إليو، وشككت في أن لهاا اًلسم عم  ماهب البرريين جعمني أشك في نسبة الر 
يكون الرأي لنخفش الرغر، فبح ت في كهب هالميان، ومن نيموا عنو، ومنهم 
المرزباني في أشعار النساء، والموشح، ومعجم الشعراء، وأبو الفرج الجريري في 

 الجميس الرالح، وبح ت في كهب ابن النباري؛ أبي بكر فمم أجد لالك أ را.

ربين اكروا قوًل لنخفش عند إعراب قولو هعال   ويجدر بالاكر أن بعض المع
يرجح أن هنالك خمطا قد حدث في مرحمة  (ٕ)" َياَأيَُّها الن اُس اه ُيوا َرب ُكُم ال ِاي َخَمَيُكم"

                                           

  ٜٖ/ ٔمعاني اليرآن لنخفش    -  (ٔ)
 ٔنساء  سورة ال  -  (ٕ)



 

  

 

 
 "طِ سَ وْ الَ  شِ فَ خْ الَ  دَ نْ عِ  ويٍّ حْ الن   يِ أْ ن الر  عَ  ولُ دُ العُ "

 

ٔٗٚٗ 

من مراحل الدرس اليرآني والنحوي في نسبة هاا الخبر لنخفش، قال أبو جعفر 
أّيا مورولة بالنعت، وًل هعرف الرمة النحاس في إعراب اليرآن  " وزعم الخفش أّن 

، فأبو جعفر ياكر هنا أن الخفش يجعل اًلسم الواق  بعدها نعها ًل خبرا (ٔ)إًّل جممة"
 لمبهدأ محاوف، ولاا رد رأيو بأن الرمة ًل هكون إًل جممة.

وم ل هاا ما اكرن مكي بن أبي طالب الييسي، إا قال  " َوَقاَل اْلَْخَفش  
َفمَاِلك ًَل يجوز حافو،  - ييرد في قولو هعال   يا أيها الناس - يالن اس رَمة ل

 (ٕ)َوًَل َنربو"

وأرجح أن يكون هاا رأي الخفش، وأن يكون اليول بأن اًلسم الواق  بعد أيُّ 
وف، هو من زيادات بعض المهأخرين، الاين عرفوا رأي الخفش في خبر لمبهدأ محا

اليول بأن أي مورولة، فحاول إفهامو لهالميان، فحممو عم  أنو يجعمو خبرا، ًل 
 عم  أنو يجعمو نعها، ويجعل النعت رمة لي.

ويرجح هاا اًلفهراَض أن بعض المفسرين في اليرنين الخامس والسادس 
يول، فمم ياكرن بما نص عميو أبو جعفر النحاس، ليفهم الهجريين قد طور هاا ال

نما نص  منو أنو يعربو نعها كبعراب البرريين،  م يجعل النعت نفسو رمة لي، وا 

                                           

ذذاس أحمذذد بذذن محمذذد بذذن إسذذماعيل بذذن يذذونس المذذرادي  - إعذذراب اليذذرآن  -  (ٔ) أبذذو جعفذذر الن ح 
منشورات محمذد عمذي  - عمق عميو  عبد المنعم خميل إبراهيم  - هذ( ٖٖٛالنحوي )المهوف   

 ٜٚٔ/  ٔهذ  ٕٔٗٔالطبعة الول ،  - بيلون، دار الكهب العممية، بيروت
 - هذذذ( ٖٚٗأبذذو محمذذد مكذذي بذذن أبذذي طالذذب الييسذذي )المهذذوف    - اليذذرآنمشذذكل إعذذراب   -  (ٕ)

 ٘ٓٗٔ - الطبعذذة ال انيذذة - بيذذروت –مؤسسذذة الرسذذالة  - المحيذذق  د. حذذاهم رذذالح اللذذامن
 ٔ  /ٔٛٚ  



 

  

 

 
 "طِ سَ وْ الَ  شِ فَ خْ الَ  دَ نْ عِ  ويٍّ حْ الن   يِ أْ ن الر  عَ  ولُ دُ العُ "

 

ٔٗٚ٘ 

نعت ليُّ أو  - عم  أن الخفش يعربو رمة، قال ابن عطية في المحرر  " والن اُس 
 (ٔ)رمة عم  ماهب أبي الحسن الخفش"

 هي وأمام هاا أاهب إل  اآل 
الواق  بعد  - أوًًل  أن يكون الخفش لم يخالف البرريين في إعرابهم لالسم 

نعها، وأن يكون رأيو الرحيح هو الاي أوردن أبو جعفر النحاس؛   - أيُّ في النداء
فيكون قد جعل )أي( مورولة، وجعل اًلسم الاي بعدها يعرب نعها، ويكون رمة 

نيل رأي الخفش قد حمل قولو لها، هغني عن جممة الرمة،  م يكون من 
)مورولة( عم  أنو يعني بو أن هناك جممة رمة لممورول، فيدرها اسمية، وجعل 
اًلسم خبرا لمبهدأ محاوف، وظاهر كالم ابن يعيش في شرح المفرل يدل عم  أنو 
يجعل نريب الخفش من هاا الرأي هو اليول بأن )أي( في النداء مورولة، إا ًل 

اًلسهفهام والجزاء)الشرط( إًل ِبِرَمٍة،  م يجعل رمهها اًلسم  هكون اسما في غير
المرفوع بعدها عم  أنو نعت، وابن يعيش حين جعل هاا الرأي فاسدا جعل رد ن عميو 
منررفا إل  إنكار اليول بأن )أي( مورولة، معمال الك بأنها لو كانت مورولة لما 

نعها من رمهها، وبييهها، فشابهت الهزم لمها بعد النداء، ولهعين نربها؛ لن لها 
ما يكون من النداء منروبا؛ لن لو بيية في اًلسم الاي بعدن، هجعمو كالرمة 

، ولو كان ابن يعيش يرد عم  الخفش في عدٍّن هاا اًلسم خبرا لمبهدأ محاوف (ٕ)لو
 لرد عميو بما ُيْبِطُمو، من أن هاا لو رح لجاز جعل الجممة بعدن فعمية...إلا

                                           

أبذو محمذد عبذد الحذق؛ ابذن عطيذة الندلسذذي  - المحذرر الذوجيز فذي هفسذير الكهذاب العزيذز  -  (ٔ)
بيذذروت   –دار الكهذذب العمميذذة  - ق  عبذذد السذذالم عبذذد الشذذافي المحيذذ - هذذذ( ٕٗ٘)المهذذوف   

ٕ/ٖ 
 ميردن من الرمة هنا ما يهرل بو ليهم معنان.  -  (ٕ)



 

  

 

 
 "طِ سَ وْ الَ  شِ فَ خْ الَ  دَ نْ عِ  ويٍّ حْ الن   يِ أْ ن الر  عَ  ولُ دُ العُ "

 

ٔٗٚٙ 

ا  أن يكون ابن مالك قد روى هان النسبة عن شيخو ابن يعيش، بعد أن  انيً 
ههمما لو بحمب، عند رحمهو إليها، ففسر قول الخفش )مورولة( عم  أن لها جممة 

عم  أن اًلسم خبر لمبهدأ محاوف، وجعل  - من عندن - رمة؛ فيدر الهيدير
نان الرمة،  م أخاها عن ابن مالك شر  اح ألفيهو، وهسهيمو، ومن المبهدأ والخبر يكوٍّ

هأ ر بو، حه  ك رت رواية الخبر في كهب النحو الهي ألفت في اليرن الساب  
 الهجري، وما بعدن.

 ويرجح ما أاهب إليو هنا ما يمي 

أوًًل  أنو لو كان الرأي لنخفش الوسط لوردن أحد المهيدمين م ل المبرد، 
مساتل الخالف، أو غيرهم، وًل أجد وابن السراج، والفارسي وابن جني، أو من رووا 

 ظهورا لهان النسبة عندهم.
 انًيا  أن النص الاي أوردهو لنخفش من معاني اليرآن فيو دًللة عم  أن 
( إًل أن هكون موروفة؛ فييول " ًل يهكمم بو حه  يورف"،  الخفش ًل يرى في )أيُّ

 أي حه  يكون اًلسم بعدها رفة لها.

حاس مهيدم عم  كل من أورد هاا الخبر، وقد اكر أن  ال ًا  أن أبا جعفر الن
الخفش يجعمها مورولة، ويجعل اًلسم الواق  بعدها نعها، ويجعمو رمهها )مفردا 
مغنيا عن جممة الرمة(  م فند النحاس رأي الخفش بأن الرمة ًل هكون إًل جممة، 

ر ابن مالك ومن كما اك - ولو كان الخفش قد ر اًلسم المرفوع خبرا لمبهدأ محاوف 
 َلَما كان هناك وجو ُيْحَمل عميو رد أبي جعفر هاا.  - بعدن

 

 



 

  

 

 
 "طِ سَ وْ الَ  شِ فَ خْ الَ  دَ نْ عِ  ويٍّ حْ الن   يِ أْ ن الر  عَ  ولُ دُ العُ "

 

ٔٗٚٚ 

 المسألة ال ال ة  العطف عم  اللمير المجرور دون إعادة الجارٍّ 

يعزى لسيبويو وجمهور البرريين أنهم ًل يجيزون العطف عم  اللمير  
بجر محمد عم   المجرور إًل إاا أعيد الجار، فال يجوز قولنا " مررت بو ومحمٍد(

 العطف، إًل أن ييال  " مررت بو وبمحمد" فنكرر الجار.

وهاا العزو رحيح، فيد اكر سيبويو ما يؤيد رحهو، وجاء في كهابو قولو "  
ومما ييبح أن يشركو المظهر عالمة الملمر المجرور، والك قولك  مررت بك وزيد 

يما قبمو؛ لن هان وهاا أبوك وعمرو، كرهوا أن يشرك المظهر ملمرا داخال ف
العالمة الداخمة فيما قبمها جمعت أنها ًل يهكمم بها إًل معهمدة عم  ما قبمها، وأنها 

 (ٔ)بدل من المفظ بالهنوين، فرارت عندهم بمنزلة الهنوين"

 " وًل يجوز العطُف عم  الملمِر  - معمال هاا المن  –وقال الرماني   
و قد اجهم  فيو سببان  أحدهما  شدة المجروِر إًل ببعادة الجار؛ من قبِل أن

اًلهرال، بمعاقبِة حرٍف من العامل كمعاقبِة الهنوين، واآلخر  أن المعطوف نظير 
نما ُيبدُأ بأحدهما عم  طريق السبِق،  المعطوف عميو في مولعو من العامِل، وا 
والهعاقُب في الموقِ  لهما جاتُز رحيح، وليس لممجروِر منفرٌل ُيعاقبُ هاا 

 (ٕ)رور الظاهر، حه  هيول  مررُت بك وبزيد، وهاا غالُمك وغالُم يزيد."المج

                                           

 ٖٔٛ/ ٕكهاب سيبويو    -  (ٔ)
 هذذ(  ٖٗٛ -  ٜٕٙالمؤلف  أبو الحسن عمذي بذن عيسذ  الرمذاني ) - شرح كهاب سيبويو  -  (ٕ)

جامعذة  اإلمذام محمذد بذن  - بذن نارذر العريفذي أطروحة دكهوران لذ  سيف بذن عبذد الذرحمن -
م   ٜٜٛٔ - هذذ  ٛٔٗٔعذام   - المممكة العربية السذعودية - الرياض  - سعود اإلسالمية 

ٔ /ٙ٘ٗ 



 

  

 

 
 "طِ سَ وْ الَ  شِ فَ خْ الَ  دَ نْ عِ  ويٍّ حْ الن   يِ أْ ن الر  عَ  ولُ دُ العُ "

 

ٔٗٚٛ 

وقد نسب ك ير من النحويين لنخفش أنو يجيز العطف عم  اللمير  
، واكر بعلهم أن الخفش والكوفيين يسهدلون عم  (ٔ)المجرور دون إعادة الجار

ال   َواه ُيوا الم َو الك باليراءة المنسوبة إل  ابن عباس والحسن البرري من قولو هع
 ، إا رويت عنهم بجر الرحام.(ٕ)ال ِاي َهَساَءُلوَن ِبِو َواْلَْرَحام"

ن عودا مهأمال إل  معاني اليرآن لنخفش ليفلي إل  غير الك هماما،   وا 
نما اكر ما  - كما روي عنو –فالخفش حينما اكر اآلية في كهابو لم يجز هاا  وا 

يس جاتزا في العربية، قال  " قال اهلل هعال  }َواَلْرَحاَم{ يدل عم  أن هاا الوجو ل
ُل أحسن؛ لنك ًل  منروبة أي  اهيوا اَلْرحام. وقال بعلهم }واَلْرحاِم{ جّر. والو 

فيولو  لنك ًل هجري الظاهر  (ٖ)هجري الظاهر المجرور عم  الملمر المجرور."
                                           

، والميارذذد النحويذذة، المسذذم  شذذرح ٕٙٓٔ/ ٕينظذذر مذذ ال هولذذيح الميارذذد والمسذذالك    -  (ٔ)
هحييذق   - هذذ( ٘٘ٛعينذي )المهذوف  الشواهد الكبرى بدر الدين محمود بن أحمذد بذن موسذ  ال

الطبعذة  الولذ ،  - الياهرة   - دار السالم لمطباعة والنشر  - د. عمي محمد فاخر، وآخرين 
، و الميارد الشافية )شرح ألفية ابذن مالذك لمشذاطبي(  ٛٗٙٔ/ ٗم   ٕٓٔٓ  - هذ  ٖٔٗٔ

ابذذذذن مالذذذذك ، وشذذذذرح ألفيذذذذة ٖٙٚ/ ٖ، والهسذذذذهيل  ٜٜٖٗ/ ٚ، وهمهيذذذذد اليواعذذذذد  ٘ٙٔ/  ٘
زين الدين أبو حفص عمر بن مظفر بن   - «هحرير الخرارة في هيسير الخالرة»المسم  
  - مكهبذذذة الرشذذذد، الريذذذاض  - هحييذذذق د عبذذذد اهلل  الشذذذالل - هذذذذ( ٜٗٚ  -  ٜٔٙالذذذوردي )

، والهرذذريح ٕٕٔ/ ٖ، وهمذذ  الهوامذذ   ٘ٔ٘/ ٕم   ٕٛٓٓ  - هذذذ  ٜٕٗٔالطبعذذة الولذذ ، 
 .ٖٛٔ/ ٕبملمون الهوليح  

، ٘ٔٔ/ٗ، واليذذراءة بجذذر الرحذذام منسذذوبة لحمذذزة فذذي البرهذذان لمزركشذذي  ٔسذذورة النسذذاء    -  (ٕ)
عراب اليرآن لنربهاني ٘ٛٔوالنكت في إعراب اليرآن لممجاشعي   ، وقد جاء في شرح ٘ٛ، وا 
قراءة ابن عباس، والحسن البرذري، ومجاهذد،  - أيًلا - الكافية الشافية قول راحبو  "وهي 

 ٗٙ/ٔدة، والنخعي، والعمش، ويحي  بن و اب، وأبي رزين" ينظر شرح الكافية الشافية وقها
  ٖٕٗ/ ٔمعاني اليرآن لنخفش    -  (ٖ)



 

  

 

 
 "طِ سَ وْ الَ  شِ فَ خْ الَ  دَ نْ عِ  ويٍّ حْ الن   يِ أْ ن الر  عَ  ولُ دُ العُ "

 

ٜٔٗٚ 

نما اكر اليراءة، وهوقف عم  اللمير المجرور يدل عم  أن هاا غير جاتز،  وا 
 عندها لعدٍِّن إياها لغة مسموعة، ًل يياس عميها، ًل ِبَعدٍّها وافيت وجها من العربية.

ويجدر بالاكر أن هان المسألة إحدى مساتل الخالف الهي اكرها النباري أبو 
البركات في إنرافو،  م هو لم يجعل لنخفش منها نريبا، فيد جعل البرريين ًل 

العطف عم  اللمير المجرور دون إعادة الجار، واكر أن الكوفيين  يجيزون
يجيزون، ولم يجعل الخفش لمن الكوفيين، والخفش برري، ولو كان أجاز الك 

  (ٔ)لنص النباري عم  أنو وافق الكوفيين

ًل يعهمد الجواز   - وهو زعيم الكوفيين بعد الكساتي - وقد وجدت الفراء  
جيزن هارة ويردن أخرى، فمما يدل عم  عدم هجويزن لو في الس عة قوًل واحدا؛ إا هو ي

)في غير لرورة الشعر( أنو يلعف قراءة العمش وحمزة، فييول  "َحد  َِني َشِريُك 
ْبن عبد اهلل عن العمش عن ِإْبرَاِهيم أنو خفض الرحام، قال  ُهَو كيولهم  باهلل 

نما والرحم، وفيو قبح؛ لن العرب ًل هرد مخفول ا عم  مخفوض، وقد كن  َعْنُو...وا 
            فهو هنا ًل يجيزن إًل في لرورة الشعر، (ٕ)يجوز هاا ِفي الشعر للييو"

 م إنو في مول  آخر من الكهاب نفسو يجيزن فييول  " )ُقِل الم ُو ُيْفِهيُكْم ِفيِهن  َوَما 
ن شتت ، فمول  )ما( رف ، كأنو َقاَل  ي(ٖ)ُيْهَم  َعَمْيُكْم( فهيكم فيهّن ما يهم  عميك، وا 

                                           

 ٜٖٚ/ ٕينظر اإلنراف في مساتل الخالف    -  (ٔ)
  ٕٕ٘/ ٔمعاني اليرآن لمفراء    -  (ٕ)
 ٕٚٔسورة النساء   -  (ٖ)



 

  

 

 
 "طِ سَ وْ الَ  شِ فَ خْ الَ  دَ نْ عِ  ويٍّ حْ الن   يِ أْ ن الر  عَ  ولُ دُ العُ "

 

ٔٗٛٓ 

؛ فيولو  (ٔ)جعمت )ما( ِفي مول  خفض  يفهيكم اهلل فيهّن وما يهم  عميكم غيرهّن"
 .(ٕ)في مول  خفض يعني بالعطف عم  اللمير المهرل بحرف الجر

ولربما كان ما بدا أوًل عند الفراء من الهلعيف ليراءة خفض الرحام أ را  
ريين، وهو ما جعمو ينص عم  أن هاا اإلهباع ًل يجوز إًل من آ ار الخفش والبر

 في الشعر.

وقد رجعت إل  الشواهد اليرآنية الهي أورد النباري وغيرن أن المجيزين  
لمعطف عم  اللمير المجرور دون إعادة الخافض اعهمدوها، واسهشهدوا بها، فمم 

، أو خروجو عما كان أجد عند الخفش أية عبارة هدعو إل  هوهم إجازة هاا العطف
 عميو البرريون.

ووجدت ابن السراج في الرول يروي عن الخفش قولو " هيول  حسُبَك  
وعبداهلِل درهمان، عم  معن  يكفيك وعبداهلل درهماِن، فبن جررت فهو جاتز وهو 

 .(ٖ)قبيح، وقبحو أنك ًل هعطف ظاهرًا عم  ملمر مجرور"

عم  أن ماهبو في هان المسألة هو وما روان ابن السراج عن الخفش يدل  
ماهب سيبويو، إا هو يسهيبح هاا، ويرد قبحو إل  أنك ًل هعطف ظاهرا عم  ملمر 

                                           

 ٜٕٓ/ ٔمعاني اليرآن لمفراء    -  (ٔ)
ولعل إجازة الفراء الجر في هاا المول  هرج  إل  أن المجرور هنذا )مذا(، وهذو اسذم مذبهم   -  (ٕ)

مبنذذي، يشذذبو اللذذمير، بخذذالف اًلسذذم الظذذاهر م ذذل  )الرحذذام(، فربمذذا كذذان هذذاا الفذذرق هذذو مذذا 
 وًل يجيزن في اًلسم الظاهر الاي ليس بمبهم.  - في المبهم  - جعمو يجيز الجر هنا

 - المحيق  عبد الحسين الفهمي - هذ( ٖٙٔابن السراج )المهوف     - رول في النحوال  -  (ٖ)
  ٖٚ، ٖٙ/  ٕبيروت   –لبنان  - مؤسسة الرسالة
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ٔٗٛٔ 

مجرور، والهعبير بيبحو هو لفظ سيبويو أيلا؛ إا ييول " ومما ييبح أن يشركو 
 (ٔ)المظهر عالمة الملمر المجرور، والك قولك مررت بك وزيد، وهاا أبوك وعمرو"

هي أيلا قول سيبويو، وماهبو، فيد  - عم  ما بو من قبح – واإلجازة 
، واكر بعض الشواهد الشعرية (ٕ)أجازن في اللرورة، فيال " وقد يجوز في الشعر"

الهي عطف فيها عم  الملمر المجرور دون إعادة الجار، غير منكر لها، وغير 
الهي يمكن  مهأول لها عم  حاف جار بعد حرف العطف، أو غير الك من الهأويالت

 أن هخرج البيت من هحت لابط عدم هكرار الجار.

ليس هناك من اخهالف بين رأي سيبويو ورأي الخفش هنا، إًل أن ييال  إن  
،  - فيما روان عنو ابن السراج –الخفش ررح بالجواز م  اليبح في السعة 

  وسيبويو ررح باليبح دون الجواز في السعة، وهو قول مهكمف، ويردن شيتان
الول  أن سيبويو لم يررح بالمن ، إاا أه  الشاهد العربي من  ية، فيولو  

 قبيح، غير منكر، إًل من جهة أن يياس عميو.

وال اني  أن الخفش ًل يجيزن في الهيعيد واليياس، بدليل قولو  "وقبحو أنك  
 ًل هعطف مظهرا عم  ملمر مجرور"، فالمنهجان هنا غير مخهمفين.

إجازة العطف عم  اللمير المجرور دون إعادة الجار لم هكن ومما يؤكد أن 
رأي الخفش ما روان أبو جعفر النحاس وغيرن عن الخفش في قولو هعال   " 
هساءلون بو والرحام " من أنو كان يسهحسن الوقف عم  )هساءلون بو(، فيبنيو 

أن الخفش ًل  عم  الهمام، وأن غيرن كان يجعل همامها عند )الرحام(؛ وهو ما يعني

                                           

 ٖٔٛ/ ٕكهاب سيبويو   -  (ٔ)
 ٕٖٛ/ ٕنفسو    -  (ٕ)
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يرى أنها واو عطف لنرحام عم  ما قبمها، وهاا الفهم يدعمو ما جاء في معاني 
اليرآن من هيديرن لفْعٍل قبمها في النرب، إا جعل الهيدير )واهيوا الرحام(؛ قال أبو 
جعفر  " وروى عن الحسن هساءلون بو، همام، وهو قول الخفش، قال  هساءلون 

  (ٔ)ل والرحام؛ أي  وعميكم الرحام َفِرُموها"بو هاا الهمام،  م قا

وأرجح أن يكون النحاة الاين جعموا الخفش هنا موافيا لمكوفيين في إجازة  
الك مطميا قد اخهمط عميهم المر لما رأوا ك يرا من المساتل الخالفية قد كان 

رأي الخفش فيها موافيا لمكوفيين، فحمموا الرأي المنسوب لمكوفيين عم  أنو 
الخفش، أو رأي الخفش والكوفيين، بْيد أن ما اكرن الخفش في معاني اليرآن يرد 
هان النسبة ويفندها، ويبين أنو لم يعدل عن رأيو الموافق رأي سيبويو في هان 

 المسألة.
وجممة اليول  إن المرادر الهي هنسب هاا الرأي لنخفش هبدأ من ابن مالك 

نسبة هاا الرأي لنخفش عند من هيدم عم  ابن مالك، وشراح ألفيهو، وًل أكاد أجد 
والمسألة الخالفية هان أوردها النباري في اإلنراف ناسبا الرأي إل  الكوفيين ًل 

 (ٕ)الخفش.

                                           

اس  -اليط  واًلتهناف   -  (ٔ) رحمن بن المحيق  د. عبد ال -أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل الن ح 
 -هذذ   ٖٔٗٔالطبعذة الولذ ،  -المممكذة العربيذة السذعودية  -دار عذالم الكهذب   -إبراهيم المطرودي 

 ٜ٘ٔم  ٕٜٜٔ
، وشذذرح ٕٙٓٔ/ ٕهولذذيح الميارذذد   ٖٖٚ/  ٖينظذر فذذي الذذك شذذرح هسذذهيل الفواتذذد ًلبذذن مالذذك    -  (ٕ)

وغيرها من المرادر الهي  ٕٕٔ/ٖ، وهم  الهوام   ٖٖ٘/ٖ، وأولح المسالك  ٕٙ/ٔالكافية الشافية 
اهفيت في كممهها عم  هذان النسذبة، وهذواهرت عميهذا، وًل أكذاد أجذد هذان النسذبة فذي المؤلفذات النحويذة 

اإلنرذاف،  المهيدمة، فكل من نسب هاا الرأي لنخفش آٍت بعد ابن مالذك، والنبذاري اكذر المسذألة فذي
  ٜٖٚ/ ٕنظر اإلنراف  ناسبا الرأي لمكوفيين، ولم ييل إن الخفش وافيهم، ي
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والاي أرجحو أن هان النسبة سهو من الناسب الول،  م إن النسبة قد  
باب الهي هرجح ههابعت نيال من بعض النحويين عن بعض، وفيما يمي إجمال الس

 هاا  

أوًل  أن الخفش اكر في كهابو معاني اليرآن قراءة الجر، واكر ما يفيد عدم 
 جواز هخريجها عم  العطف عم  اللمير.

 انًيا  أن من نيموا عن الخفش من المهيدمين اكروا قراءة الجر، كالمبرد، 
لمخافض وابن السراج، ولو كان الخفش يرى جواز الخفض لملمير دون إعادة 

 لاكروا الك.

 ال ًا  ما اكرن أبو جعفر النحاس من أن الخفش كان يبني عم  الهمام عند 
قولو هعال  )هساءلون بو(، وهو ما يهناقض م  عدٍّن الواو حرف عطف؛ فلال عن 

 أن هكون لعطف الظاهر عم  الملمر دون هكرار الجار. 

 أ في نسبة أحد الرأيين إليوالمحور الراب   فيما يحهمل كونو عدوًل، أو كونو خط

 )  المسألة الول   اليول باسمية )ُرب 

( اسما،  جاء في بعض نسا اإلنراف لننباري أن الكوفيين يجعمون )ُرب 
والبرريين يجعمونها حرف جر، واكر النباري في هان المسألة أن الكوفيين حمموا 

( عم  )كم(، لما وجدوا كل واحدة منهما هدل عم  ا لعدد، وأنهم اسهدلوا عم  )ُرب 
( هخالف حروف الجر في أنها ًل هي  إًل في ردر الكالم، وحروف  الك بأن )ُرب 
الجر هي  مهوسطة، وأنها ًل هعمل إًل في نكرة، وحروف الجر هعمل في المعارف 
( ًل بد أن هكون موروفة، وغيرها من  والنكرات، وأن النكرة الهي هعمل فيها )ُرب 

ل في النكرات موروفة كانت أو غير موروفة، وأنو ًل يجوز معها حروف الجر يعم
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إظهار الفعل الاي ههعمق بو، بخالف غيرها من الحروف الجارة، وأنو يدخمها 
  (ٔ)الحاف، فهخفف الباء فيها

وأبو البركات النباري عرض هاا الرأي وحججو، ينسبو إل  الكوفيين، ولم 
ر أن بعض المرادر نسبت هاا الرأي يجعل الخفش طرفا في هاا الخالف، غي

(؛ ومنها  شرح كافية ابن الحاجب لمرلي ، (ٕ)لنخفش، وجعمهو ييول باسمية )ُرب 
 ، وغيرها.(ٗ)وخزانة الدب لمبغدادي (ٖ)ومفهاح العموم لمسكاكي

والاي نجدن في معاني اليرآن لنخفش ًل يرجح رحة نسبة هاا الرأي إليو،  
) إا لم هأت ُرب  في غيرن في اليرآن  –في مول  واحد  فيد جاء قولو عن )ُرب 

، قال (٘)وهو عند قولو هعال   " ُرَبَما َيَودُّ ال ِايَن َكَفُروا َلْو َكاُنوا ُمْسِمِمين" - الكريم
" )ما( ليهكمم بالفعل بعدها. وان شتت جعمت )ما( بمنزلة  الخفش " وأدخل م  "ُرب 

 .(ٙ)ْيٍء َيَودُّ" أي  "ُرب  ُودٍّ َيَودُُّن الايَن َكَفُروا"""َشْيٍء" فكأنك قمت  "َوُرب  شَ 

  ) وقول الخفش هاا يجعمني أرجح أنو لم يعدل عن رأي سيبويو في )ُرب 
عند هأليفو لمعاني اليرآن، فيولو هنا هو نفسو ما قالو سيبويو في الكهاب، إا ييول 

                                           

  ٙٛٙ/  ٕينظر اإلنراف في مساتل الخالف    -  (ٔ)
  ٕٜٕ/ ٗينظر شرح الرلي عم  الكافية    -  (ٕ)
بيذروت  - دار الكهب العمميذة - هذ( ٕٙٙالسكاكي؛ أبو يعيوب )المهوف    - مفهاح العموم  -  (ٖ)

 ٓٓٔم   ٜٚٛٔ - هذ  ٚٓٗٔ - الطبعة ال انية  - لبنان –
عبذذد اليذذادر بذذن عمذذر البغذذدادي )المهذذوف    - ينظذذر خزانذذة الدب ولذذب لبذذاب لسذذان العذذرب  -  (ٗ)

 - اليذذاهرة  - مكهبذذة الخذذانجي - هحييذذق وشذذرح  عبذذد السذذالم محمذذد هذذارون  - هذذذ( ٖٜٓٔ
 ٙٚ٘/ٜم  ٜٜٚٔ - هذ  ٛٔٗٔ - الطبعة الرابعة

  ٕسورة الحجر    -  (٘)
 ٔٔٗ/ٕمعاني اليرآن لنخفش    -  (ٙ)
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عدها إًل الفعل  "ومن همك هحت الباب الاي أسمان  باب الحروف الهي ًل يميها ب
الحروف ربما وقمما وأشباههما جعموا ُرب  م  ما بمنزلة كممة واحدة، وهيتوها لياكر 
بعدها الفعل؛ لنهم لم يكن لهم سبيٌل إل  ُرب  ييول، وًل إل  َقل  ييول، فألحيوهما 

 (ٔ)ما، وأخمروهما لمفعل"

( هنا مندرجة هحت الحروف، يُ  سهدل عم  الك من عنوان وسيبويو يجعل )ُرب 
الباب الاي اخهارن، وجم  هحهو هان الدوات، ومن أن سيبويو يعد ُرب  من حروف 
الجر، ويجعمها هدخل عم  السماء، وًل هدخل عم  الفعال إًل م  )ما(، وهو عينو 

 ما جاء في معاني اليرآن لنخفش.

ي ما اكر، من ولو كان الخفش قد عدل عن رأي سيبويو لما اكر في المعان 
(، ومن أنو يجوز أن هجعل )ما( المهرمة بُرب   أن )ما( جاءت لُيَهَكم م بالفعل بعد )ُرب 
اسما، فهجعمها مجرورة، كما هكون كممة )شيء( مجرورة إاا وقعت بعدها؛ إا لو 
( اسما لما احهاج وقوع الفعل بعدها إل  هعميل، أو هيدير ًلسمية )ما(  كان يُعدُّ )ُرب 

 هرمة بها!الم

وبناء عم  الك فنحن أمام احهمالين؛ أولهما  أن هكون نسبة اليول باسمية  
( إل  الخفش غير رحيحة، ساق إليها أن الرأي لبعض الكوفيين  كما اكر  –)ُرب 

 م إن بعض من اكر الخالف جعل الخفش موافيا لهم كما كان  - النباري وغيرن
 رسهين.حال ك ير من مساتل الخالف بين المد

واًلحهمال ال اني أن يكون الخفش قد عدل عن رأيو الول، الاي كان موافيا 
رأي سيبويو، وأن يكون الك العدول قد حدث بعد هأليفو معاني اليرآن، فمم هظهر لو 

 آ ار في المعاني، وبدا ما في المعاني موافيا ما في كهاب سيبويو.
                                           

  ٘ٔٔ/ ٖكهاب سيبويو    -  (ٔ)
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لشواهد الهي دعت إل  هاا ولو رح اًلحهمال ال اني فهاا يعني أن بعض ا
العدول قد هوافرت لدى الخفش، ولم هكن موجودة في كهاب سيبويو، ومنها الشاهد 

 الاي هيدم، وهو قول الشاعر  

 (ٔ)إْن َيْيُهُموَك َفِبن  َقْهَمَك َلْم َيُكْن *** َعارًا َعَمْيك َوُرب  َقْهٍل َعارُ 

ر البيت أو نظاترن لنخفش، فيد يكون أحد الكوفيين الاين رأوا اسميهها اك
فعدل عن رأيو الول لما فيو من هكمف هيدير لممحاوف، إًل أن هاا كمو ًل يعدو 
كونو احهماًل يلعفو عدم وجود ردى لهاا الرأي في مؤلفات الخفش الهي بين 
أيدينا، وهي معاني اليرآن، واليوافي، وكاا مؤلفات النحاة الولين الاين نيموا عن 

شرة، ويزيدن لعفا أن أول من أورد هاا الخالف وهو النباري أبو الخفش مبا
البركات لم يجعل الخفش طرفا فيو، إا نسب الرأي إل  الكوفيين فيط، كما أن من 
(، م   ن فيو اليول بحرفية )ُرب  اطم  عم  كهاب الوسط لنخفش حك  عنو أنو دو 

ول  رف  باًلبهداء في نحو أنو جعمها بمنزلة )كم( في أن ما بعدهما يكون في م
)كم رجل عندك( ورب رجل عندك، وما بعدن خبر، أو في مول  نرب عم  
المفعول في نحو)كم رجل لربت( و )رب رجل لربت(، وهو م  هاا يير بأن رب 
حرف وليست اسما، قال الباي " فمول  المخفوض بها في الول وال اني رف  

                                           

البيت مذن الكامذل، ل ابذت بذن كعذب مذن قرذيدة لذو ير ذي يزيذد بذن المهمذب بذن أبذي رذفرة،   -  (ٔ)
والكوفيذذون يسهشذذهدون بذذو عمذذ  اسذذمية )رب(، ويجعمذذون )عذذاُر( بعذذدها خبذذرا لهذذا، والبرذذريون 

اوف، والهيذدير )رب يجعمون قولذو )عذاُر( خبذرا لمبهذدأ محذ - ومنهم المبرد–الاين أوردوا البيت 
المحيذق  محمذد عبذد الخذالق  - هذذ( ٕ٘ٛالمبذرد )المهذوف    - قهل هو عار(، ينظر الميهلب

 ٙٙ/ ٖبيروت   –عالم الكهب.  - عليمة
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 ال ة مفعول للربت، بمنزلة )كم( إًل أن )كم( باًلبهداء، وما بعدن خبرن، وهو في ال
 .(ٔ)اسم، وُرب  حرف، ونص عم  هاا أبو الحسن في كهابو الوسط"

وبناء عميو، فاليول بأن  مة خطأ في نسبة اليول باسمية )رب( إليو راجح  
ن كان المرجوح احهماًل قاتما، إا ربما اكرن في  عم  اليول بأنو قد عدل إليو، وا 

من نسا الوسط، وقد هيدم اليول بأن الكهاب قد نسخت منو نسا نسخة أخرى 
َن في بعض هان  عدة، ورجحنا قبل الك أن يكون العدول في بعض اآلراء قد ُدوٍّ
النسا دون بعض، وهاا ما يدعمو اخهالف روايات من اطمعوا عم  الوسط، ورووا 

 آراء راحبو من خاللو.

 المبهدأ والخبر  المسألة ال انية  جواز هوسط الحال بين

َنَسَب بعض النحويين إل  الخفش أنو يجيز هوسط الحال بين المبهدأ  
والخبر، إاا كان العامل في الحال ظرًفا، أو حرف جر، مسبوًقا باسم ما الحال لو، 
كيولنا  محمد قاتما في المدينة، فيجوز عم  ماهبو نرب قاتما عم  الحال، وعم  

 ( مبهدأ، و)في المدينة( شبو جممة خبرا.أن يكون طرفا اإلسناد )محمد

 ، وابن عييل في (ٕ)وممن نسبوا إليو الك ابن الناظم في شرحو لنلفية
        

                                           

دراسذذة  –شذذرج الجزوليذذة لنبذذاي مذذن بدايذذة بذذاب حذذروف الخفذذض حهذذ  نهايذذة بذذاب حبذذاا   -  (ٔ)
 - جامعذة أم اليذرى –كمية المغذة الربيذة  –رسالة ماجسهير لمباحث  سعيد السمري  - وهحييق
 ٜٙم  ٖٕٓٓهذ ٖٕٗٔ

بذدر الذدين محمذد ابذن اإلمذام جمذال الذدين   - ينظر شرح ابن الناظم عمذ  ألفيذة ابذن مالذك  -  (ٕ)
 دار الكهذب العمميذة  - المحيذق  محمذد باسذل عيذون السذود   - هذ( ٙٛٙمحمد بن مالك )ت 

  ٕٓٗم   ٕٓٓٓ  - هذ  ٕٓٗٔ  - الطبعة الول   -
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ٔٗٛٛ 

، وياكر بعض من ينسب إليو (ٕ)، وأبو حيان في الهاييل والهكميل(ٔ)المساعد
ِاِن اْلَْنَعاِم هاا الرأي أنو يسهشهد بيراءة من قرأ قولو هعال  " َوَقاُلوا َما ِفي ُبُطوِن هَ 

، بنرب خالرة (ٗ)وقولو هعال   َوالس َماَواُت َمْطِوي اٍت ِبَيِميِنو" ،(ٖ)َخاِلَرًة ِلُاُكوِرنا"
 ومطويات عم  الحال.

ويرى الباحث أن نسبة هاا الرأي إل  الخفش فيها نظر؛ فالخفش لم يشر  
 (٘)إل  هاهين اليراءهين في المعاني، ولم يهكمم عن جواز النرب.

والاي هكمم عن جواز النرب، وقراءة النرب في المولعين هو الفراء،  
قال " ولو نربت الخالص والخالرة َعَم  اليط ، وجعمت خبر ما ِفي الالم الهي في 
قولو )لاكورنا(؛ كأنك قمت  ما ِفي بطون َهِان النعام لاكورنا خالًرا وخالرًة، كما 

والنرُب ِفي َهَاا المول  قميل، ًل يكادوَن ييولون  عبد  (ٙ)َقاَل  "َوَلُو الدٍّيُن َواِرًبا"
 (ٚ)اهلل قاِتًما فيها، ولكنو قياس"

                                           

المحيذذق  د. محمذذد  - بهذذاء الذذدين بذذن عييذذل  -  - ينظذذر المسذذاعد عمذذ  هسذذهيل الفواتذذد  -  (ٔ)
 -  ٓٓٗٔ) - الطبعذذذة الولذذذ  - دار المذذذدني، جذذدة - دار الفكذذر، دمشذذذق  - كامذذل بركذذذات 

  ٕ/ ٕهذ(  ٘ٓٗٔ
  ٚٔٔ/  ٜينظر الهاييل والهكميل   -  (ٕ)
بنرذذذب )خالرذذذة( منسذذذوبة ليهذذذادة، ينظذذذر إعذذذراب اليذذذرآن  ، واليذذذراءةٜٖٔسذذذورة النعذذذام    -  (ٖ)

  ٜٜ/  ٕلمنحاس  
، واليراءة بنرب مطويات قرأ بها عيس  بن عمر  والجحدري، ينظذر مذ ال  ٚٙسورة الزمر   -  (ٗ)

 . ٕٕٔ/  ٜ، والبحر المحيط   ٔٗ٘/ ٗهفسير ابن عطية   
  ٜٙٗ، ٖٗٔينظر معاني اليرآن لنخفش    -  (٘)
 ٕ٘النحل   سورة  -  (ٙ)
 ٖٛ٘/ٔمعاني اليرآن لمفراء   -  (ٚ)
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وقال في مول  اآلية الخرى " ومن َقاَل )َمْطِوي اٍت( رف  السماوات بالباء الهي 
 (ٔ)ِفي يمينو، كأنو َقاَل  والسموات ِفي يمينو. وينرُب المطوي اِت َعَم  الحال"

ًاا  ابت لمفراء، وهو ًل ي بت لنخفش إًل أن يكون هناك عدول، فالرأي إ 
وهو ما ُيْفِهُمو لفظ ابن عييل في المساعد؛ إا قال عندما اكر هاا الماهب  "اهب 

، وهو ما يعني أن لو قوًل آخر، وهو اليول بعدم (ٕ)إليو الخفش في أحد قوليو"
 جواز هاا الهيدم.

ليس لو آ ار في مؤلفات الخفش الهي  –عم  أي حال  –ولكن هاا العدول  
ورمهنا، ولو كان هاا العدول قبل هأليفو معاني اليرآن لظهر في هاين المولعين 
أو في غيرهما مما ييلي ظاهرن بهيدم الحال عم  الخبر شبو الجممة العامل فيها، 
 كما ظهر أ رن في معاني اليرآن لمفراء، فهاا العدول إًاا لو رح فهو بعد هأليفو
لمعاني اليرآن، ولربما يكون الخفش قد سطرن في كهاب من كهبو المفيودة، 
كالوسط، الاي اطم  عميو بعض النحاة، ورووا عنو، ونيموا منو، وُفِيَد فمم يرل 
إلينا منو إًل هان النيول المهنا رة بين المؤلفات المخهمفة، وقد اجههدت في البحث 

عن الوسط فمم أع ر فيها عم  شيء يدل في هان النروص المهنا رة الهي نيمت 
 عم  هاا الهوجو من الخفش.

 

 

 

                                           

  ٕ٘ٗ/ٕنفسو    -  (ٔ)
  ٕٖ/ ٕالمساعد عم  هسهيل الفواتد    -  (ٕ)
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 الــــخـــــــاتـــــمــــــــــــة

الحمد هلل أوًًل وآخرًا، ورالًة وسالًما عم  رسولو المين، وآلو ورحبو 
أجمعين، أما بعد  فيد ُشِفَعْت كل مسألة من المساتل الماكورة في هان الدراسة 

ما –لرأي المعدول عنو والمعدول إليو، وسبب العدول، وهحديد زمنو بنهات  هولح ا
إل  غير الك من النهات  الخارة بالمساتل، وهو ما يغني عن الهكرار هنا  - أمكن

في الخاهمة، وسوف أاكر في هاا المول  النهات  العامة الهي خمص إليها 
 البحث، وُأْجِمُمها فيما يمي  

ا بالخالف، معجبا بالرأي، محبا لمخالفة سيبويو أوًًل  لم يكن الخفش مولعً 
وقد كانت حججو ًل همنعو من الهسميم لرأي  - كما هرور بعض الدراسات–

 خرمو إاا بدا لو منو قوة حجة، ورحة ماهب.

 انًيا  من المساتل ما خالف فيو الخفش سيبويو قبل موهو، وقد اكر البحث 
خفش سيبويو لم هكن كمها بعد موت حجاجهما حول )ما( الهعجبية، فمخالفة ال

 سيبويو.

 ال ًا  الفهرة الهي أملاها الخفش في الكوفة بداية من رحمهو إليها بعد 
بعد موت سيبويو، كانت فهرة   - عم  الحرى –مناظرة سيبويو والكساتي، أو 

 مناقشات، ومحاجات، وقد كان لكهاب سيبويو أ ر كبير والح فيها.

لمعهزلة في الخفش، فظهر الك في اعهرالو بعض اآلراء رابًعا  أ  ر فكر ا
 النحوية الهي أجم  عميها أكابر النحاة، وهفنيدن أدلههم فيها، وقولو بغيرها.
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خامًسا  إن مراحل هرقٍّ عممية قد مرت بها عيمية الخفش وفكرن النحوي، 
ن ك ير عم  مسهوى الشواهد والرواية والعمل ...إلا كان لها أ رها في العدول ع

 من آراتو النحوية الول .

سادًسا  ليد كان لممحاجات العممية الهي دارت بين عمماء هان الحيبة أ ر 
لها أ ر في عدولو عن   - من َ م   - جميٌّ في الهكوين العممي لنخفش، وهي 

بعض آراتو، وقد اكر البحث طرفا من الك، م ل محاجهو م  سيبويو حول )ما( 
م  المازني حول حكم العمم الاي عم  وزن أفعل من جهة الهعجبية، وحجاجو 

 الررف والمن .

سابًعا  بعض اآلراء المنسوبة إل  الخفش ًل هرح نسبهها إليو، وقد أشار 
البحث إل  أن الخمط بين الخفشين؛ الوسط والرغر أدى إل  نسبة بعض آراء 

ي ًل هرح نسبهها الخفش الرغير لنوسط، كما ًلحظ البحث أن بعض اآلراء اله
لنخفش هبدأ نسبهها إليو من مرحمة ابن مالك،  م يهناقمها عن ابن مالك شراح 
اللفية والهسهيل دون أن يكون لهاا الرأي المنسوب ردى في المؤلفات النحوية 

 المهيدمة عم  ابن مالك. 

َرة   امًنا  ك ير من المساتل الهي يعزى إل  الخفش العدول عنها نجدها مير 
في كهابو معاني اليرآن، وك ير مما يعزى إليو العدول إليو ًل وجود لو في هاا 
الكهاب، وهو ما يعني أن هأليفو معاني اليرآن يسبق زمنيًّا عدولو عن ك ير من 

 آراتو النحوية.
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هاسًعا  كهاب الوسط لنخفش كهاب مفيود، اط م  عميو ك ير من النحاة، 
دد نسا هاا الكهاب، واخهالف بعلها عن بعض ونيموا عنو، وقد رجح البحث هع

نما خمص البحث إل  هاا عندما وجد  في بعض المساتل الهي حدث فيها عدول، وا 
ك يرا ممن اطمعوا عم  هاا الكهاب يخهمفون عند إقرارهم هدوين بعض اآلراء في 
النسا الهي في حوزههم، وهو ما يرجح أن بعض النسا قد خرجت من هحت 

 حاممة رأيو الول، وبعلها طالو الهعديل والهغيير.سيطرة الخفش 
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 واملصادر املراجع 
 - هذٕٙٚابن قهيبة الدينوري )المهوف    - أدب الكاهب )أو( أدب الكهّاب [ٔ]

 مؤسسة الرسالة. - المحيق  محمد الدالي
 ٘ٗٚأبو حيان الندلسي )المهوف    - ارهشاف اللرب من لسان العرب [ٕ]

 - مراجعة د. رملان عبد الهواب  -   رجب ع مان محمدهحييق د - هذ( 
 الياهرة. - مكهبة الخانجي

أبو بكر محمد بن السري؛ بن السراج )المهوف    - الرول في النحو [ٖ]
 –مؤسسة الرسالة، لبنان  - المحيق  عبد الحسين الفهمي - هذ( ٖٙٔ

 بيروت.
ماعيل بن يونس أبو جعفر الن ح اس أحمد بن محمد بن إس - إعراب اليرآن [ٗ]

عمق عميو  عبد المنعم خميل  - هذ( ٖٖٛالمرادي النحوي )المهوف   
 - منشورات محمد عمي بيلون، دار الكهب العممية، بيروت - إبراهيم 

 هذ. ٕٔٗٔالطبعة  الول ، 
هحييق  د. فخر  - هذ( ٙٗٙابن الحاجب )المهوف    - أمالي ابن الحاجب [٘]

 - بيروت –الردن، دار الجيل  - دار عمار  - رالح سميمان قدارة
 م. ٜٜٛٔ - هذ  ٜٓٗٔ

 - اإلنراف في مساتل الخالف بين النحويين  البرريين والكوفيين  [ٙ]
المؤلف  عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهلل النراري، أبو البركات، كمال 
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الطبعة الول   - المكهبة العررية  - هذ( ٚٚ٘الدين النباري )المهوف   
 م.ٖٕٓٓ - هذٕٗٗٔ

 - هذ( ٔٙٚابن هشام النراري )ت –أولح المسالك إل  ألفية ابن مالك  [ٚ]
–بيروت  –المكهبة العررية  - هحييق  محمد محيي الدين عبد الحميد

 هذ.ٖ٘ٗٔم ٕٗٔٓ - لبنان
 - هذ( ٜٔٔالسيوطي )المهوف    - بغية الوعاة في طبيات المغويين والنحاة [ٛ]

لبنان /  - اشر  المكهبة العررية الن - المحيق  محمد أبو الفلل إبراهيم
 ريدا.

أبو المحاسن المفلل بن محمد بن مسعر  - هاريا العمماء النحويين [ٜ]
هحييق  الدكهور عبد الفهاح محمد  - هذ( ٕٗٗالهنوخي المعري )المهوف   

 - هذ ٕٔٗٔالطبعة ال انية  - الياهرة - هجر لمطباعة والنشر  - الحمو. 
 م.ٕٜٜٔ

أبو البياء العكبري  - لنحويين البرريين والكوفيينالهبيين عن مااهب ا [ٓٔ]
دار الغرب  - المحيق  د. عبد الرحمن الع يمين - هذ( ٙٔٙ)المهوف   
 م.ٜٙٛٔ - هذ ٙٓٗٔالطبعة الول ،  - اإلسالمي

المحيق   - أبو حيان الندلسي - الهاييل والهكميل في شرح كهاب الهسهيل [ٔٔ]
 الطبعة الول . - وز إشبيميادار كن - دار اليمم  - د. حسن هنداوي
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خالد بن عبد اهلل بن أبي بكر بن محمد  - الهرريح بملمون الهوليح [ٕٔ]
 - دار الكهب العممية  - هذ( ٜ٘ٓالجرجاوّي الزهري؛ الوقاد )المهوف   

 م.ٕٓٓٓ - هذٕٔٗٔالطبعة  الول   - لبنان  - بيروت
أحمد، محب    محمد بن يوسف بن - همهيد اليواعد بشرح هسهيل الفواتد [ٖٔ]

 - هذ(  ٛٚٚالدين الحمبي  م المرري، المعروف بناظر الجيش )المهوف   
 - دار السالم لمطباعة والنشر - هحييق  د. عمي محمد فاخر وآخرين

 هذ. ٕٛٗٔ - الطبعة  الول  - الياهرة
أبو محمد بدر الدين  - هوليح الميارد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك  [ٗٔ]

 - هذ( ٜٗٚاهلل بن عمّي المرادي )المهوف    حسن بن قاسم بن عبد
الطبعة الول   - دار الفكر العربي - هحييق  عبد الرحمن عمي سميمان 

 م.ٕٛٓٓ - هذٕٛٗٔ
، شهاب الدين الندلسي )المهوف    - الحدود في عمم النحو [٘ٔ]  هذ( ٓٙٛاُلب ِايُّ

 نة المنورةالجامعة اإلسالمية بالمدي - المحيق  نجاة حسن عبد اهلل نولي -
 م.ٕٔٓٓهذ/ٕٔٗٔ -  ٖٖالسنة  -  ٕٔٔالعدد  -

عبد اليادر بن عمر البغدادي  - خزانة الدب ولب لباب لسان العرب [ٙٔ]
 - هحييق وشرح  عبد السالم محمد هارون  - هذ( ٖٜٓٔ)المهوف   

 م. ٜٜٚٔ - هذ  ٛٔٗٔالطبعة  الرابعة،  - مكهبة الخانجي، الياهرة 
 - هذ(  ٚٙٓٔحاجي خميفة )المهوف   - فحولسمم الورول إل  طبيات ال [ٚٔ]

 هركيا –مكهبة إرسيكا، إسهانبول  - المحيق  محمود عبد اليادر الرناؤوط
 م. ٕٓٔٓ -
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ابن العماد الحنبمي، أبو الفالح  - شارات الاهب في أخبار من اهب [ٛٔ]
خرج أحادي و  عبد  - حييو  محمود الرناؤوط - هذ( ٜٛٓٔ)المهوف   

الطبعة الول ،  - بيروت –دار ابن ك ير، دمشق  - اليادر الرناؤوط
 م. ٜٙٛٔ - هذ  ٙٓٗٔ

بدر الدين محمد ابن اإلمام جمال  - شرح ابن الناظم عم  ألفية ابن مالك [ٜٔ]
 المحيق  محمد باسل عيون السود   - هذ( ٙٛٙالدين محمد بن مالك )ت 

 م. ٕٓٓٓ  - هذ  ٕٓٗٔ  - الطبعة الول   - دار الكهب العممية  -
عمي بن محمد، نور الدين اُلْشُموني )المهوف    - شرح الشموني  [ٕٓ]

 هذٜٔٗٔالطبعة الول   - لبنان - دار الكهب العممية بيروت - هذ( ٜٓٓ
 مذ.ٜٜٛٔ -

 - « هحرير الخرارة في هيسير الخالرة»شرح ألفية ابن مالك المسم   [ٕٔ]
 - هذ(  ٜٗٚ -  ٜٔٙزين الدين أبو حفص عمر بن مظفر بن الوردي )

الطبعة الول ،  - مكهبة الرشد، الرياض  - هحييق د  عبد اهلل الشالل
 م. ٕٛٓٓ - هذ  ٜٕٗٔ

المحيق  د. عبد  - هذ( ٕٚٙابن مالك )المهوف    - شرح هسهيل الفواتد [ٕٕ]
هجر لمطباعة والنشر الطبعة   - الرحمن السيد، د. محمد بدوي المخهون

 م(.ٜٜٓٔ - هذ ٓٔٗٔالول  )
ي الحسن الباي من بداية باب حروف الخفض حه  شرح الجزولية لب [ٖٕ]

رسالة ماجسهير لمباحث  سعيد  - دراسة وهحييق –نهاية باب حباا 
 م.ٖٕٓٓهذ ٖٕٗٔ - جامعة أم اليرى –كمية المغة الربية  –السمري 



 

  

 

 
 "طِ سَ وْ الَ  شِ فَ خْ الَ  دَ نْ عِ  ويٍّ حْ الن   يِ أْ ن الر  عَ  ولُ دُ العُ "

 

ٜٔٗٚ 

هذ من ٓٛٙشرح الجزولية لبي الحسن عمي بن محمد الباي المهوف    [ٕٗ]
من  الررف، هحييق ودراسة، رسالة أول باب الهنازع إل  نهاية مباحث 

كمية المغة  –جامعة أم اليرى  - إعداد  حسن نفاع الحربي - ماجسهير
 هذ. ٕٗٗٔالعربية 

 - هذ( ٛٛٙ)المهوف   رلي الدين السهرابااي - شرح الرلي عم  الكافية [ٕ٘]
بنغازي  –منشورات جامعة قاريونس  - هرحيح وهعميق  يوسف حسن عمر

 مٜٜٙٔ –انية الطبعة ال  - ليبيا –
هحييق  عبد المنعم أحمد  –جمال الدين بن مالك  - شرح الكافية الشافية [ٕٙ]

حياء الهراث اإلسالمي كمية  - هريدي جامعة أم اليرى مركز البحث العممي وا 
 هذ  ٕٓٗٔالطبعة الول ،  - مكة المكرمة - الشريعة والدراسات اإلسالمية

 م. ٕٜٛٔ -
 ٖٗٛ -  ٜٕٙي بن عيس  الرماني )أبو الحسن عم - شرح كهاب سيبويو [ٕٚ]

 - أطروحة دكهوران لذ  سيف بن عبد الرحمن بن نارر العريفي - هذ( 
 - المممكة العربية السعودية - جامعة  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 م. ٜٜٛٔ - هذ  ٛٔٗٔ
المحيق   - هذ(  ٖٛٙأبو سعيد السيرافي )المهوف    - شرح كهاب سيبويو [ٕٛ]

 لبنان  –بيروت  - دار الكهب العممية - ي، عمي سيد عميأحمد حسن مهدل
 م. ٕٛٓٓالطبعة  الول ،  -



 

  

 

 
 "طِ سَ وْ الَ  شِ فَ خْ الَ  دَ نْ عِ  ويٍّ حْ الن   يِ أْ ن الر  عَ  ولُ دُ العُ "

 

ٜٔٗٛ 

 هذ( ٖٗٙيعيش بن عمي بن يعيش )المهوف    - شرح المفرل لمزمخشري [ٜٕ]
 - هذ  ٕٕٗٔالطبعة الول ، –لبنان  –دار الكهب العممية، بيروت  -

  م.   ٕٔٓٓ
 - ماعيل الن ح اسأبو جعفر أحمد بن محمد بن إس - اليط  واًلتهناف [ٖٓ]

 - دار عالم الكهب  - المحيق  د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي
 م. ٕٜٜٔ - هذ  ٖٔٗٔالطبعة  الول ،  - المممكة العربية السعودية

المحيق   - هذ(  ٙٗٙابن الحاجب )هوفي   - الكافية في عمم النحو [ٖٔ]
 م. ٕٓٔٓل ، الطبعة  الو  - الياهرة –مكهبة اآلداب  - د.رالح الشاعر

 - هذ(  ٓٛٔكهاب سيبويو؛ أبي بشر عمرو بن ع مان بن قنبر )ت   [ٕٖ]
الطبعة  - الياهرة - مكهبة الخانجي - هحييق  عبد السالم محمد هارون

 م. ٜٛٛٔهذ    ٛٓٗٔال ال ة 
أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن  - الكناش في فني النحو والررف [ٖٖ]

هحييق د. رياض بن حسن  - هذ(  ٕٖٚعمي، راحب حماة )المهوف   
 م. ٕٓٓٓ - لبنان –بيروت  - المكهبة العررية - الخوام 

عبد الرحمن بن إسحاق؛ الزجاجي، أبو الياسم )المهوف    - الالمات [ٖٗ]
الطبعة   - دمشق –دار الفكر  - المحيق د. مازن المبارك - هذ( ٖٖٚ

 م.ٜ٘ٛٔهذ ٘ٓٗٔال انية، 
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ٜٜٔٗ 

أبو محمد عبد الحق؛ ابن عطية  - زالمحرر الوجيز في هفسير الكهاب العزي [ٖ٘]
دار  - المحيق  عبد السالم عبد الشافي  - هذ( ٕٗ٘الندلسي )المهوف   

 بيروت. –الكهب العممية 
دار المعارف   - هذ(ٕٙٗٔد. شوقي ليف )المهوف    - المدارس النحوية [ٖٙ]

 مرر. –الياهرة  –
المحيق   - ( هذ ٕٖٛأبو بكر؛ ابن النباري )المهوف    - الماكر والمؤنث [ٖٚ]

المجمس  - مراجعة  د. رملان عبد الهواب - محمد عبد الخالق عليمة 
 هذ  ٔٓٗٔ - الياهرة –لجنة إحياء الهراث  - العم  لمشؤون اإلسالمية 

 م. ٜٔٛٔ -
 - هذ(  ٚٙ٘ -  ٕٜٗابن الخشاب ) - المرهجل )في شرح الجمل(  [ٖٛ]

 م. ٕٜٚٔ - هذ  ٕٜٖٔدمشق،  - هحييق  عمي حيدر
المحيق  د. محمد  - بهاء الدين بن عييل  - د عم  هسهيل الفواتدالمساع [ٜٖ]

الطبعة  الول ،  - دار المدني، جدة - دار الفكر، دمشق  - كامل بركات 
 هذ(. ٘ٓٗٔ -  ٓٓٗٔ)

أبو محمد مكي بن أبي طالب الييسي )المهوف    - مشكل إعراب اليرآن [ٓٗ]
 بيروت –رسالة مؤسسة ال - المحيق  د. حاهم رالح اللامن - هذ( ٖٚٗ
 الطبعة  ال انية.  -
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ٔ٘ٓٓ 

 هذ( ٕ٘ٔأبو الحسن؛ الخفش الوسط )المهوف    - معاني اليرآن لنخفش [ٔٗ]
 - الياهرة - مكهبة الخانجي - هحييق  الدكهورة هدى محمود قراعة -

 م. ٜٜٓٔ - هذ  ٔٔٗٔالطبعة  الول ، 
 - ( هذٕٚٓأبو زكريا يحي  بن زياد الفراء )المهوف    - معاني اليرآن [ٕٗ]

المحيق  أحمد يوسف نجاهي، ومحمد عمي النجار، وعبد الفهاح إسماعيل 
 الطبعة الول .  - مرر –دار المررية لمهأليف والهرجمة  - شمبي

المحيق  إحسان  - هذ( ٕٙٙياقوت الحموي )المهوف    - معجم الدباء  [ٖٗ]
 - هذ  ٗٔٗٔالطبعة  الول ،  - بيروت - دار الغرب اإلسالمي  - عباس
 م. ٖٜٜٔ

 - هذ( ٔٙٚابن هشام )المهوف    - مغني المبيب عن كهب العاريب [ٗٗ]
 -دمشق  –دار الفكر  - المحيق  د. مازن المبارك / محمد عمي حمد اهلل

 .ٜ٘ٛٔالطبعة  السادسة، 
دار الكهب العممية، بيروت  - ه( ذٕٙٙالسكاكي )المهوف    - مفهاح العموم [٘ٗ]

 م. ٜٚٛٔ - هذ  ٚٓٗٔالطبعة ال انية،  - لبنان –
 - المحيق  د. عمي بو ممحم - هذ( ٖٛ٘الزمخشري )المهوف    - المفرل [ٙٗ]

 .ٖٜٜٔ - الطبعة الول  - بيروت –مكهبة الهالل 
أبو إسحق إبراهيم بن موس   - الميارد الشافية في شرح الخالرة الكافية [ٚٗ]

 - حيق الجزاء  مجموعة من المحييين  - هذ(  ٜٓٚالشاطبي )المهوف  
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ٔ٘ٓٔ 

حياء الهراث اإلسالمي بجامعة أم اليرى معهد الب مكة  - حوث العممية وا 
 م. ٕٚٓٓ - هذ  ٕٛٗٔالطبعة  الول ،  - المكرمة

الميارد النحوية، المسم  شرح الشواهد الكبرى بدر الدين محمود بن أحمد  [ٛٗ]
هحييق  د. عمي محمد فاخر،  - هذ(  ٘٘ٛبن موس  العيني )المهوف  

الطبعة  الول ،  - الياهرة  - اعة والنشردار السالم لمطب  - وآخرين 
 م. ٕٓٔٓ - هذ  ٖٔٗٔ

المحيق  محمد عبد الخالق  - هذ( ٕ٘ٛالمبرد )المهوف    - الميهلب [ٜٗ]
 بيروت. –عالم الكهب.  - عليمة

 - هذ( ٜٔٔالسيوطي )المهوف    - هم  الهوام  في شرح جم  الجوام  [ٓ٘]
 مرر. –المكهبة الهوفييية  - المحيق  عبد الحميد هنداوي

 
 
 


